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biuro@novumedukacja.pl

Zmieniamy się dla Was!
Niniejsza oferta to nowości i bestsellery,
na szczególną uwagę zasługują:
•

nowa kolekcja mebli FLO

•

różowe drzwi i szuflady w kilku kolekcjach

•

kolekcja Domków Feria

•

różowe krzesła bukowe NOVUM

•

białe korpusy szafek Feria

•

kolekcja piankowa Natura

•

nowe regały w kolekcji Kameleon

•

nowe siedziska piankowe i pufy

•

białe regały szatniowe

•

białe kształtki piankowe do sal SI

•

odświeżona kolekcja mebli NV

25 lat DOŚWIADCZENIA!!!
Jakość i bezpieczeństwo przede wszystkim!
ISO 9001:2015

Staramy się stale rozwijać, tworzyć wyróżniające się spośród innych produkty w zakresie jakości,
wprowadzamy ulepszenia, kontrolujemy proces technologiczny, potwierdzeniem czego są uzyskane
certyfikaty, gwarantujące zgodność z obowiązującymi normami.

Najwyższa jakość produktów

Indywidualne podejście

Starannie selekcjonujemy materiały,
z których wykonane są nasze wyroby.

Można na nas liczyć na każdym etapie
inwestycji.

Projekt i wizualizacja

Pomoc w doborze produktów

Oferujemy wykonanie wizualizacji 3D
inwestycji.

Pomagamy dobrać ofertę do oczekiwań, potrzeb
i możliwości klienta.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Pełna oferta wyposażenia placówek
oświatowych w katalogu on-line i na

www.novumedukacja.pl

Pomoce edukacyjne do szkół i przedszkoli
Rozbudowana kategoria artystyczna
Poszerzona oferta sprzętu multimedialnego
Bogaty wybór zabawek
Aktualne promocje
Nowości
Wyprzedaże

Polub nas na Facebooku
@novumpomoceedukacyjne
Obserwuj nasze konto na
Instagramie @novumedukacja
Subskrybuj nasze kanały YouTube
Zapisz się do newslettera na
www.novumedukacja.pl
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www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

Nowy katalog PLACÓW ZABAW
2021/2022

zobacz on-line lub zamów

Nowe kolekcje
Nowe huśtawki
Nowe urządzenia integracyjne
Nowe trampoliny
Nowe sprężynowce
Nowe instrumenty muzyczne
Udoskonalona kolekcja Mini
Parków linowych

Zobacz on-line na:
www.novumedukacja.pl
lub zamów wersję papierową
801 003 084

CENY URZĄDZEŃ
ZNAJDUJĄ SIĘ W
OSOBNYM CENNIKU
do pobrania na
www.novumedukacja.pl
wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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DREWNO
Specjalizujemy się w obróbce
drewna. Wyselekcjonowane,
pozyskiwane zgodnie z
wymaganiami certyfikatu FSC,
drewno stosowane w naszej
produkcji sprawia, że wyroby służą
naszym klientom przez wiele lat.
SKLEJKA
Stosowaną przez nas wysokiej jakości
sklejkę cechuje duża wytrzymałość na
wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
Pokryta bezbarwnym, bezpiecznym
lakierem wodnym nadaje wnętrzom
ciepła i wyjątkowego charakteru.

MATERIAŁY
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
to nasz priorytet!

PŁYTA LAMINOWANA KLONOWA

ABS
Do zabezpieczania krawędzi płyt
meblowych laminowanych używamy
wysokiej jakości obrzeży ABS. Tego
rodzaju wykończenie ma dodatkowo
wpływ na walory estetyczne naszych
wyrobów.
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www.novumedukacja.pl

Wysokiej jakości płyty laminowane
stosowane w naszej produkcji dają
pewność, że meble posłużą przez wiele
lat, a ich ponadczasowa kolorystyka
dopasuje się do każdego, nawet najbardziej
nowoczesnego wnętrza.

Infolinia: 801 003 084

MDF LAKIEROWANY
Kolorowe, lakierowane fronty mebli dają wiele
możliwości aranżacji wnętrz przeznaczonych
dla dzieci. Ich dodatkową zaletą są estetycznie
wykończone krawędzie oraz satynowa, miła w
dotyku powierzchnia.

LAKIERY
W naszej produkcji stosujemy ekologiczne,
w pełni bezpieczne, wodne lakiery w
szerokiej palecie barw. Lakierowanie
odbywa się w sterylnej komorze
lakierniczej oraz nowoczesnym tunelu,
dzięki czemu uzyskujemy idealny efekt
wykończenia powierzchni.

PŁYTA LAMINOWANA KOLOROWA
Kolorowe fronty, półki czy blaty stołów cieszą
się ogromnym zainteresowaniem naszych
klientów. Do oferty wybraliśmy laminowaną,
wysokiej jakości płytę meblową, której gama
kolorystyczna nie zraża jaskrawością oraz nie
tłumi innych elementów dekoracyjnych.
wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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SZYCIE
Nici - elastyczne nici poliestrowe używane do
szycia siedzisk, zapewniają dużą wytrzymałość
na uszkodzenia mechaniczne, nici te są trwałe,
rozciągliwe, nie rwą się pod wpływem nacisku.
Zastosowanie podwójnego szwu od wewnątrz
daje dodatkowe zabezpieczenie.
Wigofil - umieszczany pod wierzchnim
okryciem, zabezpiecza przed rozciąganiem
się pokrowca pod wpływem częstego
użytkowania, jest lekki, miękki, dobrze
przepuszcza powietrze.

POKROWIEC
Meditap - miły w dotyku, skóropodobny,
bezpieczny materiał pozbawiony substacji
szkodliwych, czyli ftalanów (zgodny z
wymaganiami Oeko-tex Standard 100
oraz z obowiązującymi w UE regulacjami
prawnymi). Jest niezwykle trwały oraz
łatwy do utrzymania w czystości –
powstałe zabrudzenia można usunąć
używając jedynie wody i mydła. Występuje
w szerokiej palecie, pięknych, przyjaznych
kolorów.

PIANKA
Wypełnienie kształtek i siedzisk
stanowi pianka poliuretanowa,
której niewątpliwą zaletą jest
wysoki stopień trwałości i
stabilności. Pianka taka jest
niezwykle wytrzymała na nacisk,
a zarazem lekka i sprężysta.
Odpowiednia gęstość pianki
VP 25/50 oznacza właściwą
sztywność, siedzisko nie załamuje
się pod wpływem ciężaru, a
zarazem jest miękkie, by zapewnić
komfort użytkowania i beztroską
zabawę.
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Infolinia: 801 003 084

JAKOŚĆ WYROBÓW
SZWALNI NOVUM
doceniają klienci w 40 krajach
na świecie!
AKCESORIA
Taśmy suwakowe zabezpieczone są
dodatkowym odszyciem w postaci
tunelu, co gwarantuje całkowite
bezpieczeństwo zabawy bez ryzyka
zahaczenia o wystający zamek.
Antypoślizg - gumowe podszycie
występujące w części kształtek
piankowych. Uniemożliwia
przesuwanie się produktu po
śliskiej podłodze podczas zabawy,
zapobiegając niebezpiecznym
upadkom.
Metki z logo - znak rozpoznawczy
kształtek piankowych NOVUM.

WYPEŁNIENIE
Odpowiednie wypełnienia siedzisk mieszanką
styropianowego granulatu oraz gryzu gąbkowego
(szarpanych kawałków gąbki) gwarantuje
odpowiednią gęstość i sprężystość. Produkty nie
ugniatają się podczas użytkowania.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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PROJEKTUJEMY CAŁOŚCIOWY WIZERUNEK PLACÓWKI

ELEWACJA + WNĘTRZA + GRAFIKA + SESJA ZDJĘCIOWA
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Kolekcja

meble do współczesnej architektury
wnętrz dziecięcych
10
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Krzesła i stoły

Kolekcja mebli dla dzieci TAB powstała w odpowiedzi na zmiany, jakie zachodzą w
przestrzeniach edukacyjnych. Nowe oczekiwania rodziców, a także nowe wymagania
estetyczne, świadomość ryzyka nadmiernego stymulowania wzrokowego dzieci i wiele innych
czynników sprawiają, że meble w przedszkolach stają się wyłącznie dyskretnym, funkcjonalnym
i wygodnym wyposażeniem.
Nie muszą już, jak dawniej, krzyczeć rewią barw. Zabawa kolorem może dziś odbywać się na
innym poziomie, w inny sposób. Stonowane, proste, ale i dziecięce w formie meble mogą być
wspaniałym tłem w przestrzeniach, w których barw dodają elementy mobilne i łatwe do
zmiany.
Wnętrze można modyfikować w miarę potrzeby, a stonowane meble będą zawsze świetnie
pasowały. Meble TAB są połączeniem najbardziej funkcjonalnych, sprawdzonych rozwiązań
z estetyką, której dotychczas nie było we wnętrzach przedszkoli. Wieloletnie doświadczenie
produkcyjne firmy Novum z placówkami przedszkolnymi gwarantują wysoką jakość mebli.
12

Oferta NOWOŚCI 2021/22
Wyposażenie sal

Krzesła TAB

Krzesełko TAB
26 cm, rozm. „1“ 31 cm, rozm. „2“ 35 cm, rozm. „3“
6512649N
269,90 zł

6512650N
281,90 zł

6512651N
315,90 zł

Blaty stołów w kolekcji TAB wykonane są z płyty
pokrytej laminatem HPL, brzegi zabezpieczone
2 mm ABS.

Nogi do zestawu TAB wykonane z drewna
bukowego, mocowanie nóg ze stali malowanej
proszkowo w kolorze białym. Nogi sprzedawane
w kompletach po 4 sztuki.

Blaty i nogi TAB
grubość bla

tu 28 mm

Nogi stołu TAB

Blat stołu TAB

Komplet 4 szt.

6512652

kwadratowy

Wym.: szer. 80 x gł.
80 cm

6512654

prostokątny

Wym.: szer. 120 x gł.
80 cm

246,90 zł
321,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

6512655N
6512656N
6512657N

Wym.: wys. 44 cm
Wym.: wys. 50 cm
Wym.: wys. 56 cm

pomoce@novumedukacja.pl

193,90 zł
228,90 zł
262,90 zł
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Szafki i biblioteczki
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Szafa wysoka TAB

6512686

599,90 zł

Szafka niska TAB

Wym.: wys. 79,5 x szer. 103,5 x gł. 40 cm

Korpus wykonany z szarej płyty laminowanej,
nogi bukowe w kolorze naturalnym z białym
mocowaniem ze stali, drzwiczki białe z lakierowanej
płyty mdf znajdują się w oddzielnej sprzedaży
(6512662 lub 6512663).
Wym.: wys. 49,5 x szer. 103,5 x gł. 40 cm

6512685

6512684

Szafka średnia TAB

459,90 zł

373,90 zł

Wyposażenie sal

Korpus szafy jest wykonany z szarej płyty
laminowanej, nogi bukowe w kolorze naturalnym
z białym mocowaniem ze stali, drzwi białe z
lakierowanej płyty mdf znajdują się w oddzielnej
sprzedaży (6512664, 6512665).
Wym.: wys. 163 x szer. 103,5 x gł. 40 cm

Drążek do ozdób TAB
Drążek wykonany z drewna bukowego w kolorze
naturalnym, mocowanie do sufitu z lakierowanej
płyty mdf w kolorze białym.
Wym.: dł. 100 cm

6512669H
6512669N

biały
naturalny

68,90 zł
68,90 zł

Drzwiczki TAB

Drzwi TAB

Wykonane z lakierowanej płyty mdf.
Wym.: wys. 28 x szer. 32 cm

Wykonane z lakierowanej płyty mdf.
Wym.: wys. 141 x szer. 49 cm

6512662
6512663

lewe
prawe

51,90 zł
51,90 zł

6512664
6512665

lewe
prawe

Oferta NOWOŚCI 2021/22

Kolekcja

160,90 zł
160,90 zł

Biblioteczka TAB z materacem

Biblioteczka wykonana z 16 mm mdf-u
lakierowanego w kolorze białym, wyposażona w 2
kółka z hamulcem, 2 kółka bez hamulca.
Wym.: wys. 32,5 x szer. 60 x gł. 40 cm

Korpus biblioteczki wykonany z szarej płyty
laminowanej, drążki bukowe naturalne, nogi także
bukowe z białym mocowaniem ze stali. Siedzisko
biblioteczki tworzy materac o gr. 3 cm, obszyty
szarym, plamoodpornym materiałem o widocznej
strukturze.
Wym.: wys. 163 x szer. 103,5 x gł. 40 cm

6512668

6512667N

Biblioteczka niska TAB na kółkach

275,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

741,90 zł

Szafa z przegródkami TAB

Korpus wykonany z szarej płyty laminowanej,
nogi bukowe w kolorze naturalnym z białym
mocowaniem ze stali, drzwiczki białe z lakierowanej
płyty mdf. Szafka sprzedawana razem z drzwiami.
Wym.: wys. 163 x szer. 103,5 x gł. 40 cm

6512666N

pomoce@novumedukacja.pl

781,90 zł
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Krzesła i stoły

Kolekcja NEA to prosta forma. Minimum środków i maksimum funkcjonalności. Kształty mebli są
stanowczo uproszczone, zgeometryzowane, zachowując przy tym standardy bezpieczeństwa. Mogą
dzięki temu doskonale wpisywać się we współcześnie projektowane wnętrza publiczne dla dzieci,
komponując się właściwie z nowoczesną architekturą budynku. Kanciaste, neutralne kształty, dominujący
biały kolor stosowany jako główna barwa kolekcji, dopełnione zostały wyselekcjonowanymi kolorami
inspirowanymi naturą, piaszczystą plażą i nadmorskimi roślinami. W połączeniu ze sklejką cała kolekcja
tworzy zestaw nowoczesnych komponentów do budowania wartościowej wizualnie i wygodnej na co
dzień przestrzeni dla dzieci. Meble posiadają dyskretny detal w postaci linearnej perforacji, nadającej
choćby krzesłom lekkości oraz indywidualnego charakteru.
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Blaty stołów w kolekcji NEA wykonane są z płyty pokrytej laminatem HPL,
brzegi zabezpieczone 2 mm ABS - przypominającym przekrój sklejki.

Komplet nóg kwadratowych

Biały blat stołu

Komplet 4 szt.

6512800

kwadratowy

Wym.: 79 x 79 x
2,8 cm

6512805

prostokątny

Wym.: 119 x 79 x
2,8 cm

309,90 zł
334,90 zł

6512797
6512798
6512799

Wym.: wys. 44 cm
Wym.: wys. 50 cm
Wym.: wys. 56 cm

125,90 zł
130,90 zł
135,90 zł

Wyposażenie sal

Grubość blatu 28 mm

Wykonane w
całości z wysokiej
jakości sklejki
brzozowej.
kolor/wysokość
białe
żółte
szare
oliwkowe
pomarańczowe

26 cm,
rozm. „1“

31 cm,
rozm. „2“

35 cm,
rozm. „3“

6512810
6512811
6512812
6512813
6512814
187,90 zł

6512815
6512816
6512817
6512818
6512819
196,90 zł

6512820
6512821
6512822
6512823
6512824
219,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Szafki

20

Średnia szafka NEA z 6
przegrodami

Wym.: wys. 98 x szer. 103 x gł. 40 cm

6512848

499,90 zł

Niska szafka NEA z 4
przegrodami

Niska szafka NEA z 6
przegrodami

Wym.: wys. 98 x szer. 69 x gł. 40 cm

Wym.: wys. 68 x szer. 103 x gł. 40 cm

Wym.: wys. 68 x szer. 69 x gł. 40 cm

6512847

6512846

6512845

397,90 zł

Drzwi w osob
nej sprzedaży.

399,90 zł

Drzwi w os
obnej sprz
edaż

278,90 zł

Drzwi w osobnej sprzeda

y.

ży.

Wyposażenie sal

Średnia szafka NEA z 9
przegrodami

Oferta NOWOŚCI 2021/22

Szafki NEA wykonane zostały z laminowanej płyty meblowej
zabezpieczonej 2 mm doklejką ABS przypominającą przekrój sklejki.

Komplet drzwi NEA wykonany jest z lakierowanej płyty MDF 16 mm
prawe

lewe

prawe

lewe

Drzwi małe NEA

Drzwi duże NEA

Drzwi NEA wykonane zostały z lakierowanej płyty MDF. Pasują do wszystkich
szafek z kolekcji. Wym.: wys. 30 x szer. 33 cm

Drzwi duże NEA wykonane zostały z lakierowanej płyty MDF. Pasują do szafek
6512848 oraz 6512847 Wym.: wys. 89 x szer. 33 cm

białe
żółte
szare
oliwkowe
pomarańczowe

lewe

prawe

6512825
6512826
6512827
6512828
6512829
99,90 zł

6512830
6512831
6512832
6512833
6512834
99,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

białe
żółte
szare
oliwkowe
pomarańczowe

lewe

prawe

6512835
6512836
6512837
6512838
6512839
135,90 zł

6512840
6512841
6512842
6512843
6512844
135,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Dodatkowa półka za
siedziskiem

Drążek do wieszania ozdób NEA
Drążek wykonany ze sklejki brzozowej w kolorze
naturalnym lub białym, mocowanie do sufitu z
lakierowanej płyty MDF. Wym.: dł. 100 cm

biały
naturalny

109,90 zł
109,90 zł

Oferta NOWOŚCI 2021/22

6512856
6512857

Pojemne szuflady

Biblioteczka NEA z materacem
Korpus biblioteczki NEA wykonany został z
laminowanej płyty meblowej zabezpieczonej 2
mm doklejką ABS przypominającą przekrój sklejki.
Plecy zaś wykonane ze sklejki brzozowej. Mebelek
posiada dwa dodatkowe, sklejkowe kontenerki do
przechowywania - z miejscem na podpisanie ich
zawartości za pomocą kredy. Na plecach biblioteczki
znajdują się półki na książki. W komplecie miękkie
siedzisko i oparcie.
Wym.: wys. 162,2 x szer. 103,6 x gł. 40 cm

6512855

1 677,90 zł

Wyposażenie sal

Korpus regałów NEA wykonany jest z płyty
wiórowej laminowanej zabezpieczonej 2 mm ABS
przypominającym przekrój sklejki.

Drzwi szafy NEA
Komplet drzwi do szafy NEA wykonany został z
lakierowanej płyty MDF. Łączny wymiar: wys. 153
x szer. 101 cm
białe
żółte
szare
oliwkowe
pomarańczowe

6512850
6512851
6512852
6512853
6512854
399,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Komplet drzwi do szaf
NEA wykonany jest z
lakierowanej płyty MDF.
Grubość MDF 16 mm

Szafa NEA
Wym.: wys. 162 x szer. 103 x gł. 40 cm

6512849

pomoce@novumedukacja.pl

499,90 zł
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Nietuzinkowa kolekcja mebli dla dzieci. Niestandardowe kształty dają ciekawe
możliwości aranżacyjne, a przemyślany desing nada wnętrzu wyjątkowości.
Zestawienie szafek prawa-lewa stworzy kształt domku, zaś ustawienie ich w systemie
lewa-lewa bądź prawa-prawa w magiczny sposób zmieni bryłę w pasmo górskie!

24

PROJEKT:
Niestandardowy kształt blatów umożliwia łączenie ich w
niespotykane figury. Całości dopełniają detale w postaci okrągłych
czarnych uchwytów i frezowań w drzwiczkach i szufladach,
okrągłych otworów w oparciach krzeseł oraz drążków, które kryją
w sobie kilka zastosowań.

25
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KOLEKCJA SZAFEK
Korpus szafki wykonany został z wysokiej jakości płyty wiórowej
laminowanej. W górnej, otwartej części znalazły się drążki zabezpieczające
przed wypadaniem zawartości półek. Do każdej dolnej przegrody szafki
można dokupić drzwiczki (6513109) bądź 2 szuflady (6513110).

prawa

Szafka niska FLO

Szafka wysoka FLO

Wym.: wys. 78/100 x szer. 103 x gł. 40 cm

biała
antracyt

Wym.: wys. 108/130 x szer. 103 x gł. 40 cm

prawa

lewa

6513115
6513116

6513117
6513118
534,90 zł

cena

lewa

Oferta NOWOŚCI 2021/22

lewa

biała
antracyt

prawa

lewa

6513111
6513112

6513113
6513114
659,90 zł

cena

Drzwi i szuflady wykonane zostały z laminowanej dwustronnie płyty MDF
z ciekawymi frezami uwidaczniającymi jej wnętrze.

Drzwi małe FLO
Posiadają ukryte, minimalistyczne uchwyty oraz
cichodomykające zawiasy.
Wym.: szer. 31 x wys. 27 cm

6513109

51,90 zł

Wyposażenie sal

prawa

Szuflada mała FLO
Posiada ukryty, minimalistyczny uchwyt oraz
wysokiej jakości prowadnice. Wym.: szer. 32 x wys.
13,5 x gł. 37 cm

6513110

99,90 zł

Praktyczna półka na książeczki. Posiada drążek zapobiegający wypadaniu
prezentowanych pozycji. Wykonana została z płyty wiórowej laminowanej
oraz obustronnie laminowanej płyty MDF z frezowaniami.

Szafka wisząca FLO
Półka wisząca FLO mała

Półka wisząca FLO duża

\Wym.: szer. 103 x wys. 15 x gł. 15 cm

6513135

Szafka w kształcie domku - idealne dopełnienie
kolekcji. Korpus oraz półeczki wykonane zostały z
płyty wiórowej laminowanej, zaś drzwi z laminowanej
płyty MDF. Wym.: wys. 64 x szer. 60 x gł. 22 cm

Wym.: szer. 103 x wys. 31,5 x gł. 30 cm

149,90 zł

6513136

wszystkie ceny są cenami brutto

184,90 zł

6513121

pomoce@novumedukacja.pl

379,90 zł
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SZAFKI I BIBLIOTECZKI
Szafki ekspozycyjne i biblioteczki w całości wykonane są z płyty
wiórowej laminowanej.

Posiada sznurki do zawieszania rysunków (np.
za pomocą spinaczy), oraz praktyczne półeczki
na przestrzenne prace plastyczne. Konieczność
montowania do ściany.
Szafka na prace plastyczne FLO

Biblioteczka FLO

Wym.: wys. 161 x szer. 135 x gł. 20 cm

biała
antracyt

prawa

lewa

6513122
6513123

6513124
6513125
509,90 zł

cena

Wym.: wys. 140/162 x szer. 103 x gł. 60 cm

biała
antracyt
cena

prawa

lewa

6513137
6513138

6513139
6513140
1 049,90 zł

Wyposażenie sal
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Mebelek posiada dwie półki na książki oraz niezwykle
wygodne, głębokie siedzisko z wysokim oparciem, idealne
do odpoczynku.

Szafka z siedziskiem i pojemnymi kontenerkami na kółkach. Korpus szafki
wykonany został z płyty wiórowej laminowanej zaś fronty kontenerków z
obustronnie laminowanej płyty MDF. Kontenerki posiadają praktyczne kółka
oraz charakterystyczne dla kolekcji frezowania i minimalistyczne uchwyty
ułatwiające ich wysuwanie. U góry znajduje się wygodny materacy do
siedzenia oraz oparcie w postaci drążków bukowych.

Kontenerek posiada praktyczne kółka
umożliwiające przemieszczanie. Fronty
wykonane są z laminowanej płyty MDF, boki
oraz przegroda wewnętrzna z laminowanej
płyty wiórowej. Drążek z drewna bukowego.

Szafka z siedziskiem FLO
Wym.: szer. 103 x wys. 68 x gł. 40 cm

biała
antracyt
cena

6513119
6513120
789,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Kontenerek na kółkach FLO
Wym.: wys. 48,5 x szer. 60 x gł. 40 cm

6513141

pomoce@novumedukacja.pl

319,90 zł
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STOŁY

Blat stołu FLO szer. 131 cm białoklonowy

Blat stołu FLO szer. 71 cm biały
Wymiary: 71 x 60 x 1,8 cm
Nogi do stołów dostępne są w osobnej sprzedaży.

ABS. Wymiary: 71 x 131 x 1,8 cm
Nogi do stołów dostępne są w osobnej sprzedaży.

6513126

6513127

189,90 zł

334,90 zł

Wym.: wys. 78/100 x szer. 103 x gł. 40 cm
4 szt.
46 cm, rozm. 1
52 cm, rozm. 2
58 cm, rozm. 3

Wymiary: 71 x 131 x 1,8 cm
Nogi do stołów dostępne są w osobnej sprzedaży.

6513128

6513126

Komplet 4 nóg drewnianych
6512534
6512535
6512536

Blat stołu FLO szer. 131 cm antracytklonowy
334,90 zł
6513127

6513128

118,90 zł
131,90 zł
143,90 zł
Kształty blatów stołów FLO

Istnieje możliwość dokupienia nóg z dokrętkami. Str. 81

Oferta NOWOŚCI 2021/22

Blaty stołów w kolekcji FLO wykonane są z płyty wiórowej
laminowanej, brzegi zabezpieczone 2 mm ABS.

KRZESŁA
kolor/wysokość
białe
czarne

26 cm,
rozm. „1“

31 cm,
rozm. „2“

35 cm,
rozm. „3“

6513129
6513132
201,90 zł

6513130
6513133
218,90 zł

6513131
6513134
249,90 zł

Wyposażenie sal

Boki krzesła wykonane ze sklejki wodoodpornej,
melaminowanej, zaś siedzisko i oparcie ze
sklejki brzozowej.

PANELE WYGŁUSZAJĄCE z kolekcji FLO to unikalny, niezwykle estetyczny system wyciszający. Sprawdzają
się zarówno w małych jak i większych przestrzeniach. Drewniane wykończenie stanowi stylowy dodatek dobrze
urządzonych wnętrz. Tapicerowany środek nadaje przytulności. Dostępne w różnych rozmiarach i formach umożliwiają
łączenie w większe powierzchnie, co daje nietuzinkowy efekt wizualny.

Wym.: szer. 60 x wys. 70 cm

6513142

254,90 zł

Wym.: szer. 60 x wys. 108 cm

6513145

324,90 zł

Wym.: szer. 30 x wys. 70 cm

6513143

169,90 zł

Wym.: szer. 60 x wys. 78 cm

6513144

254,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Wym.: szer. 60 x wys. 138 cm

6513146

414,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Szafki Kameleon to uniwersalne meble, które w zależności od potrzeb klienta mogą pełnić
funkcje otwartego regału, komody, zamykanej szafki lub szafy. Meble zostały wykonane
z płyty wiórowej w kolorze klonu, a szuflady i drzwi dostępne są w 6 kolorach, co pozwala
klientom na dostosowanie mebli do kolorystyki sali przedszkolnej i szkolnej.

32
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Wyposażenie sal
Ciche

Trwałe

Funkcjonalne

Zawiasy z siłownikiem hydraulicznym, który
dociąga drzwi w końcowej fazie zamykania,
sprawiają, że zamykają się one cicho i bez
trzasku. Prowadnice z cichym domykiem.

Meble zostały wykonane z płyty wiórowej
o grubości 18 mm, oklejenie krawędzi płyty
2-mm ABS-em sprawia, że są one gładkie
i bezpieczne.

Moduły są dostępne w 3 wysokościach
i szerokościach. Można do nich dobrać
dodatkowo półki, szuflady lub drzwi, zaś do
niskiej szafki dokupić materacyk. Zróżnicowana
kolorystyka sprawia, że wyglądają doskonale
w każdym wnętrzu.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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1 x drzwiczki małe
2 x szuflada mała 2 x drzwiczki małe
2 x szuflada duża
1 x półka wąska
1 x półka szeroka
materac

1

2

3

4

Szafki Kameleon zmieniają się dopasowując do wnętrza. Zróżnicowana
kolorystyka frontów, metalowe uchwyty, materacyki sprawiają, że
meble wyglądają atrakcyjnie w każdym wnętrzu.

5

4. Kameleon regał średni

Wym.: wys. 85 x szer. 41 x gł. 40 cm

6512780K

229,90 zł

1. Kameleon szafka niska

2. Kameleon szafka średnia
Wym.: wys. 85 x szer. 81 x gł. 40 cm

Wym.: wys.124 x szer. 81 x gł. 40 cm

3. Kameleon szafka wysoka

5. Kameleon regał wysoki

6512777K

6512778K

6512779K

6512781K

Wym.: wys. 47 x szer. 120 x gł. 40 cm

263,90 zł

344,90 zł

Wym.: wys.124 x szer. 41 x gł. 40 cm

424,90 zł

275,90 zł

8

9

38 cm

10

77 cm

9. Kameleon półka wąska

8. Materacyk

6
7

Wym.: wys. 2 x szer. 38 x gł. 38 cm

Wym.: wys. 3 x szer. 120 x gł. 40 cm

4641388

żółty

84,90 zł

6. Szafka maxi Kameleon

7. Regał maxi Kameleon

Wym.: wys. 162 x szer. 81 x gł. 40 cm

Wym.: wys. 162 x szer. 41 x gł. 40 cm

4641390

zielony

84,90 zł

6513166K

6513167K

4641389

szary

84,90 zł

474,90 zł

335,90 zł

6512782K

45,90 zł

10. Kameleon półka szeroka
Wym.: wys. 2 x szer. 77 x gł. 38 cm

6512783K

56,90 zł

dodatkowe półeczki
zawiasy z cichym
domykiem
2 mm ABS

bezpieczne, wpuszczane
uchwyty

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon
Fronty, szuflady:
kolorowa płyta wiórowa

pojemne szuflady
z blokadą

34

biały
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szary

błękitny

zielony

Infolinia: 801 003 084

żółty

różowy

39 cm

różowe
białe
szare

błękitne

Kameleon drzwi małe

Kameleon drzwi średnie

Kameleon drzwi wysokie

Wym.: wys. 38 x szer. 39 x
gł. 2 cm

Wym.: wys. 76 x szer. 39 x
gł. 2 cm

Wym.: wys. 115 x szer. 39 x
gł. 2 cm

6512784T

6512785T

6512786T

6512784B

6512785B

6512786B

6512784G

6512785G

6512786G

6512784I

6512785I

6512786I

6512784L

6512785L

6512786L

6512784M

6512785M

6512786M

zielone

żółte

1 szt.

biała
szara

błękitna

zielona

żółta

99,90 zł

37
39 cm

różowe

1 szt.

cm

1 szt.

nowy
kolor

78 cm

Kameleon szuflada mała

Kameleon szuflada duża

Wym.: wys. 19 x szer. 39 x
gł. 37 cm

Wym.: wys. 19 x szer. 78 x
gł. 37 cm

6512787T

6512788T

6512787B

6512788B

6512787G

6512788G

6512787I

6512788I

6512787L

6512788L

6512787M

6512788M

1 szt.

62,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

125,90 zł

19 cm

cm

19 cm

37

83,90 zł

Wyposażenie sal

39 cm
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115 cm

Drzwiczki wysokie

76 cm

Drzwiczki średnie

38 cm

Drzwiczki małe

39 cm

1 szt.

91,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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numer

ilość

cena

wartość

6512779K

Kameleon szafka wysoka

5

424,90 zł

2 124,50 zł

6512783K

Kameleon półka szeroka

3

56,90 zł

170,70 zł

6512784L

Kameleon drzwi małe, zielone

4

83,90 zł

335,60 zł

6512784G

Kameleon drzwi małe, białe

8

83,90 zł

671,20 zł

6512784I

Kameleon drzwi małe, niebieskie

2

83,90 zł

167,80 zł

6512785L

Kameleon drzwi średnie, zielone

4

99,90 zł

399,60 zł

6512788B

Kameleon szuflada duża, biała

1

91,90 zł

91,90 zł

6512788I

Kameleon szuflada duża, niebieska

1

91,90 zł
razem

91,90 zł
4053,20 zł

numer
6513167K
6512778K
6513166
6512784G
6512784B
6512784L
6512787B
6512787L
6512787G
6512786B
6512786L

36

nazwa

nazwa
Kameleon regał maxi
Kameleon szafka średnia
Kameleon szafka maxi
Kameleon drzwi małe, szare
Kameleon drzwi małe, białe
Kameleon drzwi małe, zielone
Kameleon szuflada mała, biała
Kameleon szuflada mała, zielona
Kameleon szuflada mała, szara
Kameleon drzwi wysokie, białe
Kameleon drzwi wysokie, zielone

ilość
2
2
1
7
4
3
4
3
1
1
1

cena
335,90 zł
344,90 zł
474,90 zł
83,90 zł
83,90 zł
83,90 zł
62,90 zł
62,90 zł
62,90 zł
125,90 zł
125,90 zł
razem

www.novumedukacja.pl

wartość
671,80 zł
689,80 zł
474,90 zł
587,30 zł
335,60 zł
251,70 zł
251,60 zł
188,70 zł
62,90 zł
125,90 zł
125,90 zł
3 766,10 zł

cena

ZESTAWU

4053,20 zł

cena

ZESTAWU

3 766,10 zł

Infolinia: 801 003 084

ilość
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
2
2
2
1

cena
424,90 zł
263,90 zł
344,90 zł
229,90 zł
275,90 zł
45,90 zł
83,90 zł
83,90 zł
83,90 zł
91,90 zł
91,90 zł
99,90 zł
62,90 zł
62,90 zł
84,90 zł
razem

wartość
424,90 zł
263,90 zł
344,90 zł
229,90 zł
275,90 zł
91,80 zł
251,70 zł
167,80 zł
83,90 zł
91,90 zł
91,90 zł
199,80 zł
125,80 zł
125,80 zł
84,90 zł
2 854,80 zł

ilość

cena

wartość

3

344,90 zł

cena

ZESTAWU

2 854,80 zł

Oferta NOWOŚCI 2021/22

nazwa
Kameleon szafka wysoka
Kameleon szafka niska
Kameleon szafka średnia
Kameleon regał średni
Kameleon regał wysoki
Kameleon półka wąska
Kameleon drzwi małe, żółte
Kameleon drzwi małe, białe
Kameleon drzwi małe, szare
Kameleon szuflada duża, szara
Kameleon szuflada duża, biała
Kameleon drzwi średnie, białe
Kameleon szuflada mała, żółta
Kameleon szuflada mała, biała
Materacyk do szafki Kameleon, szary

Wyposażenie sal

numer
6512779K
6512777K
6512778K
6512780K
6512781K
6512782K
6512784M
6512784B
6512784G
6512788G
6512788B
6512785B
6512787M
6512787B
4641389

numer

nazwa

6512778K

Kameleon szafka średnia

1 034,70 zł

6513166

Kameleon szafka maxi

1

474,90 zł

474,90 zł

6512781K

Kameleon regał wysoki

1

275,90 zł

275,90 zł

6513167

Kameleon regał maxi

2

335,90 zł

671,80 zł

6512784G

Kameleon drzwi małe, szare

4

83,90 zł

335,60 zł

6512784B

Kameleon drzwi małe, białe

8

83,90 zł

671,20 zł

6512784T

Kameleon drzwi małe, różowe

4

83,90 zł

335,60 zł

6512787T

Kameleon szuflada mała, różowa

4

62,90 zł

251,60 zł

6512787G

Kameleon szuflada mała, szara

4

62,90 zł
razem

251,60 zł
4 302,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

cena

ZESTAWU

4 302,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Domek Feria - kryjówka i miejsce wyciszenia
Domki stanowią uzupełnienie kolekcji szafek Feria. Służą nie tylko do zabaw ale również jako miejsca wyciszenia,
odpoczynku oraz jako kąciki czytelnicze. W części domków kwadratowe przegrody można uzupełnić drzwiczkami
lub/i szufladkami z kolekcji. Dwa kolory korpusów dają wiele możliwości aranżacyjnych, a prosty design dopasuje się
do każdego wnętrza.

Materac w oddzielnej sprzedaży

Materac w oddzielnej sprzedaży

Materiały wykonania

Materiały wykonania

Domek Feria, biały
Istnieje możliwość dokupienia materacyka w
wybranym kolorze. Wym.: wys. 162 x szer. 139 x
gł. 45 *Konieczność montowania domku do ściany!

38

Korpus:
płyta wiórowa

6513160BEX

niebieski

799,90 zł

kolor biały
Fronty:
lakierowany MDF

6513160DEX

zielony

799,90 zł

niebieski

6513160HEX

biały

799,90 zł

biały

zielony

www.novumedukacja.pl

Domek Feria, klonowy
Istnieje możliwość dokupienia materacyka w
wybranym kolorze. Wym.: wys. 162 x szer. 139 x
gł. 45 *Konieczność montowania domku do ściany!

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon

6513161BEX

niebieski

799,90 zł

Fronty:
lakierowany MDF

6513161DEX

zielony

799,90 zł

niebieski

6513161HEX

biały

799,90 zł

biały

Infolinia: 801 003 084

zielony
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Wyposażenie sal

Domek Feria z półkami
Domek Feria z półkami - idealne miejsce do przechowywania. Domki stanowią
uzupełnienie kolekcji szafek Feria. Kwadratowe przegrody można uzupełnić
drzwiczkami lub/i szufladkami z kolekcji. Dwa kolory korpusów dają wiele
możliwości aranżacyjnych.

Materac do domku Feria
Materacyk do Domków Feria z ażurową przesłoną.
Miękki materacyk wykonany z pianki
poliuretanowej o dużej gęstości obszytej
bezftalanowym meditapem.

Materiały wykonania

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa

Korpus:
płyta wiórowa

kolor biały

kolor klon
Drzwi w oddzielnej sprzedaży

4641697

szary

369,90 zł

Domek Feria z półkami, biały

4641700

zielony

369,90 zł

Wym.: wys. 162 x szer. 139 x gł. 45
*Konieczność montowania domku do ściany!

4641703

niebieski

369,90 zł

6513165BEX

wszystkie ceny są cenami brutto

799,90 zł

Domek Feria z półkami, klon
Wym.: wys. 162 x szer. 139 x gł. 45
*Konieczność montowania domku do ściany!

6513165KEX

pomoce@novumedukacja.pl

799,90 zł
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Domek Feria z tablicą - praktyczny mebel i miejsce do zabawy
Domki stanowią uzupełnienie kolekcji szafek Feria. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej w dwóch kolorach
do wyboru. Plecy to tablica magnetyczna suchościeralna lub czarna tablica do rysowania kredą. Kwadratowe przegrody
można uzupełnić drzwiczkami lub/i szufladkami z kolekcji. Istnieje możliwość dokupienia materacyka prostego w kilku
kolorach do wyboru.

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor biały kolor klon

Materac w oddzielnej sprzedaży

Domek Feria z tablicą suchościeralną
Korpus domku wykonany z płyty wiórowej
laminowanej. Plecy to tablica magnetyczna
suchościeralna.
Wym.: wys. 162 x szer. 139 x gł. 45
*Konieczność montowania domku do ściany!

40

Materac w oddzielnej sprzedaży

Materacyk do domku Feria z tablicą
Domek Feria z tablicą
Korpus domku wykonany z płyty wiórowej
laminowanej. Plecy pokryte farbą tablicową.
Wym.: wys. 162 x szer. 139 x gł. 45
*Konieczność montowania domku do ściany!

Materacyk do Domków Feria z ażurową przesłoną.
Miękki materacyk wykonany z pianki
poliuretanowej o dużej gęstości obszytej
bezftalanowym meditapem.

4641698

szary

124,90 zł

6513164BEX

biały

949,90 zł

6513163BEX

biały

959,90 zł

4641701

zielony

124,90 zł

6513164KEX

klonowy

949,90 zł

6513163KEX

klonowy

959,90 zł

4641704

niebieski

124,90 zł

www.novumedukacja.pl
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Szafeczka w dwóch wariantach kolorystycznych z miękką sofką dostępną w 3 kolorach do wyboru. Pojemne półki
można zamknąć drzwiczkami lub/i szufladkami z kolekcji. To praktyczny mebel oraz miejsce wyciszenia w jednym.

Wyposażenie sal

Domek Feria - biblioteczka

Materac w oddzielnej sprzedaży

Siedzisko domku Feria - biblioteczka

Materiały wykonania

Wygodne siedzisko do Domków Feria biblioteczka. Miękki materacyk z oparciem
wykonany z pianki poliuretanowej o dużej gęstości
obszytej bezftalanowym meditapem.

Korpus:
płyta wiórowa

4641696

Domek Feria - biblioteczka
Korpus oraz plecy domku wykonane z płyty
wiórowej laminowanej. Wym.: wys. 162 x szer.
139 x gł. 45 *Konieczność montowania domku do
ściany!

6513162BEX

biały

749,90 zł

6513162KEX

klonowy

749,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

kolor biały kolor klon

szare

294,90 zł

4641699

zielone

294,90 zł

4641702

niebieskie

294,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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System szafek Feria to uniwersalne rozwiązanie, dzięki któremu wyposażysz każde
wnętrze żłobkowe, przedszkolne czy szkolne. Dzięki zróżnicowanej kolorystyce doskonale
wkomponuje się zarówno w nowoczesne jak i tradycyjne wnętrze.
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Wyposażenie sal
Ciche

Trwałe

Funkcjonalne

Zawiasy z siłownikiem hydraulicznym, który
dociąga drzwi w końcowej fazie zamykania,
sprawiają, że zamykają się one cicho i bez
trzasku. Prowadnice umożliwiają pełen
wysuw szuflad, co daje szybki i wygodny
dostęp do ich zawartości.

Meble zostały wykonane z płyty wiórowej o
grubości 18 mm, oklejenie krawędzi płyty
2-mm ABS-em sprawia, że są one gładkie
i bezpieczne. Fronty szuflad oraz drzwi
wykonane z płyty wiórowej laminowanej lub
lakierowanej płyty mdf.

4 wysokości szafek, możliwość dobrania
mniejszych lub większych drzwi, małych i
dużych szuflad lub plastikowych pojemników
sprawiają, że meble łatwo dostosować do
potrzeb użytkowników tworząc miejsce
do przechowywania lub wydzielenia
indywidualnych przestrzeni do przechowywania
podręczników i pomocy szkolnych.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Szafki na szuflady i drzwiczki
Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon

Szafka Feria mała

Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470425EX

436,90 zł

Szafka Feria średnia

Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470426EX

528,90 zł

Szafka Feria duża

Wym.: wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470427EX

599,90 zł

Szafka Feria wysoka

Wym.: wys. 200 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470428EX

799,90 zł

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa

Korpus w kolorze białym

kolor biały

Szafka Feria mała, biała

Szafka Feria średnia, biała

Szafka Feria duża, biała

Szafka Feria wysoka biała

Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm

Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm

Wym.: wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm

Wym.: wys. 200 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470425BEX

4470426BEX

4470427BEX

4470428BEX

436,90 zł

528,90 zł

599,90 zł

render 4 szafek z drzwiami i szufladami
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Infolinia: 801 003 084

799,90 zł

Drzwi i szuflady

PŁYTA MDF

PŁYTA LAMINOWANA

• elementy wykonane z trwałej płyty
• łagodne wycięcie zamiast uchwytu
(naturalna wentylacja)
• 6 kolorów do wyboru
• pełen wysuw szuflad
• drzwi z cichym domykiem

• lakierowane ekologicznymi farbami
fronty w żywych kolorach
• okrągłe otwory zamiast uchwytów
• 7 kolorów do wyboru
• pełen wysuw szuflad
• drzwi z cichym domykiem

Korpus w kolorze białym

drzwiczki płyta
laminowana,
waniliowe

Wyposażenie sal

drzwiczki MDF,
różowe

Oferta NOWOŚCI 2021/22

dostępne są w dwóch wariantach wykonania

drzwiczki MDF,
białe

szuflada mała
MDF, różowa
szuflada
mała płyta
laminowana,
różowa

nowy kolor
szuflad i drzwi

szuflada
duża płyta
laminowana,
biała

szuflada duża
MDF, biała

korpus w kolorze
klonowym
korpus w kolorze
białym

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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• elementy wykonane z trwałej płyty
• łagodne wycięcie zamiast uchwytu
(naturalna wentylacja)
• 7 kolorów do wyboru
• pełen wysuw szuflad
• drzwi z cichym domykiem
nowy kolor
cichy domyk
pełen wysuw

40
34 cm

34 cm

34 cm

Szuflada mała Feria

Szuflada duża Feria

Drzwiczki Feria

Wym.: wys. 9,3 x szer. 34 x
gł. 40 cm

Wym.: wys. 19 x szer. 34 x
gł. 40 cm

Wym.: wys. 29 x szer. 34 cm

zielony limonka

4470440LEX

4470441LEX

4470442LEX

różowy

4470440TEX

4470441TEX

4470442TEX

żółty

4470440MEX

4470441MEX

4470442MEX

niebieski

4470440NEX

4470441NEX

4470442NEX

waniliowy

4470440OEX

4470441OEX

4470442OEX

biały

4470440REX

4470441REX

4470442REX

szary

4470440GEX

4470441GEX

4470442GEX

1 szt.

46

cm

29 cm

cm

19 cm

9 cm

40

62,90 zł

www.novumedukacja.pl

1 szt.

79,90 zł

1 szt.

Infolinia: 801 003 084

45,90 zł

Oferta NOWOŚCI 2021/22

nowy kolor

szuflada duża

3 x szuflada mała

Wyposażenie sal

• lakierowane ekologicznymi farbami
fronty w żywych kolorach
• okrągłe otwory zamiast uchwytów
• 6 kolorów do wyboru
• pełen wysuw szuflad
• drzwi z cichym domykiem
drzwiczki

szuflada mała

=

=

Szuflada mała Feria MDF

Szuflada duża Feria MDF

Drzwiczki Feria MDF

Wym.: wys. 9 x szer. 34 x gł. 40 cm

Wym.: wys. 19 x szer. 34 x gł. 40 cm

Wym.: wys. 29 x szer. 34 cm

zielony

4470430CEX

4470431CEX

4470432CEX

różowy

4470430TEX

4470431TEX

4470432TEX

żółty

4470430GEX

4470431GEX

4470432GEX

biały

4470430HEX

4470431HEX

4470432HEX

niebieski

4470430BEX

4470431BEX

4470432BEX

szary

4470430EXS

4470431EXS

1 szt.

60,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

1 szt.

79,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

4470432EXS
1 szt.

52,90 zł
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Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa

Szafki na pojemniki

na 18 płytkich
pojemników

kolor klon

na 27 płytkich
pojemników

na 36 płytkich
pojemników

Szafka Feria na pojemniki
Gratnells - mała

Szafka Feria na pojemniki
Gratnells - średnia

Szafka Feria na pojemniki
Gratnells - duża

Szafka Feria na pojemniki
Gratnells - wysoka

Do szafki pasuje 18 płytkich pojemników.
Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm

Do szafki pasuje 27 płytkich pojemników.
Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm

Do szafki pasuje 36 płytkich pojemników.
Wym.: wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm

Do szafki pasuje 36 płytkich pojemników.
Wym.: wys. 200 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470420EX

4470421EX

4470422EX

4470423EX

390,90 zł

459,90 zł

na 36 płytkich
pojemników

516,90 zł

712,90 zł

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa

biały korpus

kolor biały

na 18 płytkich
pojemników

na 27 płytkich
pojemników

na 36 płytkich
pojemników

Szafka Feria na pojemniki
Gratnells mała, biała

Szafka Feria na pojemniki
Gratnells średnia, biała

Szafka Feria na pojemniki
Gratnells duża, biała

Szafka Feria na pojemniki
Gratnells wysoka, biała

Do szafki pasuje 18 płytkich pojemników.
Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm

Do szafki pasuje 27 płytkich pojemników.
Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm

Do szafki pasuje 36 płytkich pojemników.
Wym.: wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm

Do szafki pasuje 36 płytkich pojemników.
Wym.: wys. 200 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470420BEX

4470421BEX

4470422BEX

4470423BEX

390,90 zł

459,90 zł

=

1 x pojemnik jumbo
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=

1 x pojemnik płytki
1 x pojemnik duży

www.novumedukacja.pl

na 36 płytkich
pojemników

516,90 zł

=

2 x pojemnik
głęboki

4 x pojemnik
płytki

Infolinia: 801 003 084

712,90 zł

płytki

Pojemnik płytki
Wym. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm

głęboki

Pojemnik głęboki

duży

Pojemnik duży

Wym. 31,2 x 42,7 x 15 cm Wym. 31,2 x 42,7 x 22,5 cm

Oferta NOWOŚCI 2021/22

jumbo

Pojemnik Jumbo
Wym. 31,2 x 42,7 x 30 cm

beżowy

372070MB

372071MB

372072MB

372073MB

transparentny

372026MB

372006MB

372005MB

372025MB

biały

372050MB

372055MB

372060MB

372065MB

żółty

372009MB

372013MB

372017MB

372021MB

pomarańczowy

372035MB

372037MB

372039MB

372041MB

czerwony

372010MB

372014MB

372018MB

372022MB

limonka

372034MB

372036MB

372038MB

372040MB

zielony

372012MB

372016MB

372020MB

372024MB

błękitny

372051MB

372056MB

372061MB

372066MB

niebieski

372011MB

372015MB

372019MB

372023MB

jasnoszary

372052MB

372057MB

372062MB

372067MB

srebrny

372053MB

372058MB

372063MB

372068MB

czarny

372054MB

372059MB

372064MB

372069MB

cena

44,90 zł

54,90 zł

64,90 zł

70,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Wyposażenie sal

Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Sprzedawane z wysokiej
jakości prowadnicami ze stoperem (zapobiegającym ich wypadaniu).

ze stoperem
Prowadnice
mi!
z pojemnika
w komplecie

pomoce@novumedukacja.pl
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Szafki z półkami
Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon

Szafka Feria z półkami mała

Szafka Feria z półkami średnia

Szafka Feria z półkami duża

Szafka Feria z półkami wysoka

4470460EX

4470461EX

4470462EX

4470463EX

Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm

321,90 zł

Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm

399,90 zł

Wym.: wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm

Wym.: wys. 200 x szer. 105 x gł. 45 cm

482,90 zł

792,90 zł

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa

biały korpus

kolor biały

Szafka Feria z półkami mała,
biała

Szafka Feria z półkami średnia,
biała

Szafka Feria z półkami duża,
biała

Szafka Feria z półkami wysoka,
biała

4470460BEX

4470461BEX

4470462BEX

4470463BEX

Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm

321,90 zł

Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm

399,90 zł

Wym.: wys. 124 x szer. 105 x gł. 45 cm

Wym.: wys. 200 x szer. 105 x gł. 45 cm

482,90 zł

Drzwiczki duże pasują do szafki Feria:
dużej 4470462EX/4470462BEX
i wysokiej 4470463EX/4470463BEX.

792,90 zł

nowe kolory

Drzwiczki duże Feria
Wym.: wys. 116 x szer. 102 cm

zielona limonka
waniliowe
żółty pastel
niebieskie
białe
szare
różowe

cena

50
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4470467LEX
4470467KEX
4470467MEX
4470467NEX
4470467REX
4470467GEX
4470467TEX

1 kpl.

Infolinia: 801 003 084

263,90 zł
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Atrakcyjne i funkcjonalne zamknięcia szafek systemu Feria (4470463EX, 4470463BEX). Kolorowy
wierzch, ładne i dokładne wykończenie każdego boku, miła w dotyku powierzchnia, funkcjonalny otwór
zamiast uchwytu – wszystkie te elementy wpływają na wysoką funkcjonalność oraz bezpieczeństwo
użytkowania.

wysokie drzwi

Wyposażenie sal

Stwórz szafę do kolekcji FERIA!

Drzwiczki wysokie pasują do szafki wysokiej
4470463EX oraz 4470463BEX

Drzwi wysokie Feria
Wym. kompletu drzwi: wys. 192 x szer. 102 cm

zielona limonka
waniliowe
żółty pastel
niebieskie
białe
szare
różowe

cena

1 kpl.

6513158LEX
6513158WEX
6513158MEX
6513158NEX
6513158BEX
6513158GEX
6513158TEX

nowy kolor

344,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Seria mebli NV
z białymi frontami

Seria mebli NOVUM to ekonomiczny system szafek zaprojektowany z myślą
o Państwa potrzebach. Stabilne, funkcjonalne i estetyczne w swym wyglądzie szafki pasują do
każdego wnętrza. Skompletowane w zestaw stanowią idealną przestrzeń do przechowywania
materiałów edukacyjnych, książek, pomocy plastycznych oraz zabawek. Solidne wykonanie oraz
najwyższej jakości materiały użyte do produkcji serii mebli NV gwarantują wieloletnie użytkowanie.

zawiasy z cichym
domykiem
zamykana na klucz
regulowana półka
+/- 3,2 cm
solidne metalowe
uchwyty

4 mm szkło hartowane

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa

pełen wysuw
szuflad

kolor klon
Fronty, szuflady:
płyta wiórowa
kolor biały

Szafa NV7, białe fronty

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

6513083

52
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1 029,90 zł

Szafa NV11 z półkami, białe fronty
4 półki wewnątrz.
Wym.: wys. 182,5 x szer. 80 x gł. 42 cm

Wym.: wys. 182 x szer. 40 x gł. 42 cm

6513078

529,90 zł

Szafa NV7, białe fronty

Wym.: wys. 75 x szer. 160 x gł. 75 cm

669,90 zł

939,90 zł

6513076

1 199,90 zł

Wyposażenie sal

6513082

824,90 zł

Szafa posiada 10 przegród, każda zamykana na
klucz. Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

1 029,90 zł

6513094

Szafa RB6, białe fronty

Szafa NV6, białe fronty

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

6513083

6513085

Biurko MIX, białe fronty

Oferta NOWOŚCI 2021/22

Szafa NV2, białe fronty

Szafa NV3, białe fronty

Szafa NV1, białe fronty

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

6513079

789,90 zł

6513077

Szafa NV5, białe fronty
Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

879,90 zł

6513081

819,90 zł

Szafa na mapy RB5, białe fronty

Szafa NV4, białe fronty

Szafa na ubrania NV9, białe fronty

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

Wym.: wys. 182 x szer. 100 x gł. 42 cm

6513075

779,90 zł

6513080

wszystkie ceny są cenami brutto

499,90 zł

6513084

pomoce@novumedukacja.pl

699,90 zł
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Seria mebli NV

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon
Blat:
płyta wiórowa
kolor klon

Trwałe

Funkcjonalne

Łatwe w pielęgnacji

Meble zostały wykonane z płyty wiórowej
o grubości 18 mm z 2 mm ABS-em. Solidne
i eleganckie metalowe uchwyty, grube,
hartowane szkło to cechy charakterystyczne
tej kolekcji. Praktyczne, pojemne szuflady i
zamykane na klucz szafki, te bardzo praktyczne
rozwiązania decydują o popularności tej
kolekcji.

Regały, szafy zamykane, przeszklone, szafki
z małymi przegrodami, szafy ubraniowe.
Kolekcja NV to aż 24 modele mebli różniące się
wymiarem i przeznaczeniem. Dzięki nim można
umeblować każdy gabinet, pokój nauczycielski
czy salę szkolną.

Zalecane użycie łagodnego detergentu
i bawełnianej ściereczki.

Biurko gabinetowe

Stół

Wym.: wys. 75 x szer. 120 x gł. 60 cm

Wym.: wys. 75 x szer. 120 x gł. 60 cm

6300017K
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735,90 zł

6300016K

www.novumedukacja.pl

Lustro gabinetowe
Wym.: wys. 66,5 x szer. 106,5 x gł. 2,5 cm

447,90 zł

6512721K

Infolinia: 801 003 084

217,90 zł
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Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon
Fronty, szuflady:
płyta wiórowa

Wyposażenie sal

kolor biały

Szafka niska NV, 4 białe
szuflady

Szafka niska NV, białe fronty

Regał niski NV

Regał wykonany z płyty w kolorze klonu
z dwoma regulowanymi półkami.
Wym.: 76 x 80 x 40 cm

Szafka wykonana z płyty w kolorze klonu
z dwoma regulowanymi półkami.
Wym.: 76 x 80 x 40 cm

Szafka z 4 szufladami wykonana z płyty
w kolorze klonu. Wym.: 76 x 80 x 40 cm

6513086

6513087

6513088

314,90 zł

Regał szeroki NV

Otwarty regał z regulowanymi półkami
dolnymi. Wyżej otwarta stała półka.
Wym.: 111 x 80 x 40 cm

6513090

384,90 zł

429,90 zł

819,90 zł

Szafka szeroka NV, 4 białe
szuflady

Szafka szeroka NV, białe fronty
Szafka z dwoma półkami regulowanymi
zamykana podwójnymi drzwiczkami.
Wym.: 111 x 80 x 40 cm

Szafka z czterema szerokimi szufladami.
Wym.: 111 x 80 x 40 cm

6513091

6513092

wszystkie ceny są cenami brutto

499,90 zł

799,90 zł

Szafka niska NV, 8 białych
szuflad
Szafka z 8 szufladami wykonana z płyty
w kolorze klonu. Wym.: 76 x 80 x 40 cm

6513089

919,90 zł

Szafka szeroka NV, 8 białych
szuflad
Szafka z ośmioma szufladami.
Wym.: 111 x 80 x 40 cm

6513093

pomoce@novumedukacja.pl

989,90 zł
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Seria Tip -Top
1. Szafa pojedyncza z drzwiami
Wym.: 182 x 40 x 40 cm

6308299
2

339,90 zł

2. Słupek narożny

1

Wym.: 182 x 40 x 40 cm

6308302

279,90 zł

3. Szafa pojedyncza z 2 drzwiami
Wym.: 182 x 40 x 40 cm

6308300
4

3

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon
Fronty:
płyta wiórowa

5

www.novumedukacja.pl

4. Nadstawka do słupka narożnego
Wym.: 37 x 40 x 40 cm

6308301

78,90 zł

5. Nadstawka do szafy pojedynczej
Wym.: 37 x 40 x 40 cm

kolor klon

56

379,90 zł

Materiały wykonania

6308298

Infolinia: 801 003 084

119,90 zł
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Funkcjonalne

Wyposażenie sal

Trwałe

Ciche

Regały wykonane zostały z 18 mm płyty
Wszystkie drzwiczki w regałach
Odpowiednio dopasowana głębokość
meblowej laminowanej w kolorze klonu,
posiadają solidne zawiasy
i szerokość regałów pozwala na
której krawędzie zabezpieczono wysokiej
samodomykające, które zapewniają
przechowywanie najpotrzebniejszych
skuteczne zamykanie w cichy i delikatny jakości doklejką ABS (2 mm). Zamocowane przedmiotów zarówno na widocznych półkach,
pod spodem każdej szafki ślizgacze z
sposób.
jak i w zamykanych szafkach. Dostawki górne
tworzywa sztucznego zabezpieczają podłoże umożliwiają powiększanie regałów, co daje
przez uszkodzeniem.
dodatkowe miejsce do przechowywania bez
utraty cennego miejsca na podłodze.
6. Szafa na książki
Wym.: 182 x 80 x40 cm

6308346

479,90 zł

7. Szafa podwójna
Wym.: 182 x 80 x 40 cm

6308293

589,90 zł

8. Szafa ubraniowa
Wym.: 182 x 80 x 40 cm

6308294
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529,90 zł

9. Szafa z półkami
Wym.: 182 x 80 x 40 cm

6308295

589,90 zł

10. Regał
Wym.: 182 x 80 x 40 cm

6308296

389,90 zł

11. Nadstawka do szafy podwójnej
Wym.: 37 x 80 x 40 cm

6308297

184,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Funkcjonalne biurko wykonane z płyty meblowej białej lub w kolorze klonu. Blat zabezpieczony
2 mm doklejką. Z prawej strony zamykana na klucz szafka z regulowaną półką i szufladą.

Biurko RB klon

Biurko RB białe

Wym.: wys. 75 x szer. 120 cm gł. 60 cm

Wym.: wys. 75 x szer. 120 cm gł. 60 cm

6512728K

493,90 zł

6512728B

Biurko gabinetowe

493,90 zł

Stół

Wym.: wys. 75 x szer. 120 x gł. 60 cm

6300017K

Wym.: wys. 75 x szer. 120 x gł. 60 cm

735,90 zł

6300016K

447,90 zł

Biurko proste
Klasyczne, proste biurko wykonane z płyty wiórowej
w kolorze klonu. Wym.: 75 x 120 x 60 cm

6521101

263,90 zł

Kontenerek
Wym.: wys. 75 x szer. 100 x gł. 70 cm, szer. półki na
komputer 25 cm

Mobilny kontener wykonany z płyty o grubości
18 mm. Trzy szuflady o wysokości 9 cm, górna
zamykana na klucz.
Wym.: wys. 59 x szer. 40 x gł. 40 cm

4520533

6521102

Biurko do sali komputerowej

58

275,90 zł

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

342,90 zł

Krok 1

F E R IA

Wybierz korpus biurka:
klonowy lub biały

1. Korpus biurka Feria
Biurko jest uzupełnieniem kolekcji Feria.
Wym.: wys.75 x szer. 120 x gł. 60 cm

Oferta NOWOŚCI 2021/22

275,90 zł

2. Biały korpus biurka Feria
Wym.: wys.75 x szer. 120 x gł. 60 cm

6512722BEX

275,90 zł

Krok 2

Wybierz drzwi i szuflady: z MDF
lakierowanego na biało lub płyty
wiórowej laminowanej

3. Drzwiczki i szuflada Feria białe
Drzwi i szuflada są zamykane na klucz. Wym.:
szuflada: wys. 19 x szer. 34 cm x gł. 41 cm, drzwi:
wys. 29 x szer. 34 cm

6512723REX

białe MDF

131,90 zł

6512724HEX

białe płyta
laminowana

125,90 zł

Możesz użyć dowolnych drzwi lub szuflad z szafek Feria (patrz strona 46-47),
jeśli chcesz, aby Twoje biurko było bardziej kolorowe, pamiętaj tylko, że nie
będziesz w stanie go zamknąć. Tylko 6512723REX i 6512724HEX są zamykane.

Wyposażenie sal

6512722KEX

4

dodatkowe
półki z boku
biurka
5

drzwi można zamontować
z lewej lub prawej strony
4. Biurko MIX klon
Duże biurko wykonane z płyty w kolorze klonu. Blat zabezpieczony 2
mm doklejką. Biurko posiada z dwóch stron szafki i szuflady. Istnieje
możliwość zamontowania zamykanych na klucz drzwi z lewej lub prawej
strony. Wym.: wys. 75 x szer. 160 x gł. 75 cm

4470551

wszystkie ceny są cenami brutto

824,90 zł

5. Biurko MIX, białe fronty
Biurko o klasycznej formie, wykonane z 18 mm płyty wiórowej. Korpus
w kolorze klonu, fronty białe. Biurko posiada z dwóch stron szafki i
szuflady. Istnieje możliwość zamontowania zamykanych na klucz drzwi z
lewej lub prawej strony. Wym.: wys. 75 x szer. 160 x gł. 75 cm

6513094

pomoce@novumedukacja.pl

824,90 zł
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Zestaw INTERCOLOR

Różnorodne szafki z serii InterColor dają dowolność kompozycji pod względem ilościowym i
przestrzennym - wszystko zależy od potrzeb. Różna szerokość przegródek umożliwia swobodny dostęp
do każdej półki, na które można ustawiać pojemniki przechowując w porządku drobniejsze przedmioty.

•
•

metalowe nogi o wysokości 1 0 cm ułatwiają
sprzątanie
różna szerokość przegród umożliwia
przechowywanie w pojemnikach

•

60

korpus wykonany z płyty w kolorze klonu

www.novumedukacja.pl

Zestaw Intercolor, zielony
Zestaw mebli idealny do przechowywania! Różna szerokość przegródek
umożliwia swobodny dostęp do każdej półki, na których można
ustawiać pojemniki przechowując w porządku drobniejsze przedmioty.
Szafka zamykana oraz szafka narożna, estetycznie wykańczają boczną
kompilację regałów. Doskonałym uzupełnieniem zestawu jest półka
wisząca 6530017 oraz biblioteczka 6522005L. Szafki wykonane są z
laminowanej płyty wiórowej. Każda z nich posiada metalowe nóżki o
wysokości 10 cm. Łączna długość zestawu: 439 cm

6530019

Infolinia: 801 003 084

1 989,90 zł
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Skompletuj zestaw dostosowany
do Twoich potrzeb! Stwórz idealną
przestrzeń do przechowywania!

Wyposażenie sal

4

2

3

5

1

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon
Fronty, półki:
kolorowa płyta wiórowa
zielony

6

1. Biblioteczka prosta zielona
Wym.: wys. 139 x szer. 80 x gł. 40 cm

6522005L

597,90 zł

7

8

2. Szafka Intercolor rogowa
zielona

3. Szafka Intercolor wąska
zielona

4. Półka Intercolor zielona

Wym.: wys. 117 x szer. 37 x gł. 40 cm

Wym.: wys. 37 x szer. 120 x gł. 30 cm

6530016

6530015

6530017

Wym.: wys. 117 x szer. 40 x gł. 40 cm

299,90 zł

229,90 zł

229,90 zł

5. Szafka Intercolor niska
zielona

6. Szafka Intercolor z drzwiami
zielona

7. Szafka Intercolor zielona

8. Szafka Intercolor szeroka
zielona

6530012

6530013

6530014

6530011

Wym.: wys. 82 x szer. 120 x gł. 40 cm

344,90 zł

Wym.: wys. 117 x szer. 61 x gł. 40 cm

wszystkie ceny są cenami brutto

367,90 zł

Wym.: wys. 117 x szer. 61 x gł. 40 cm

316,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

Wym.: wys. 117 x szer. 120 x gł. 40 cm

480,90 zł

61

Meble do dzielenia przestrzeni
Linia mebli do podziału przestrzeni pomaga w praktyczny sposób wydzielić funkcjonalne
części pomieszczeń, dzięki czemu duże pomieszczenia są bardziej przytulne. Półki z licznymi
przegródkami gwarantują dużo miejsca do przechowywania.

nowy
kolor

Regały w kolorze białym
dostępne na www.novumedukacja.pl

Moduły dostępne są w dwóch wersjach: na kółkach, bądź na nóżkach.

Regał 6-cio komorowy, klon

Regał T, klon

Wym.: wys. 76 x szer. 97,5 x gł. 40 cm

Wym.: wys. 76 x szer. 120 x gł. 80 cm

6512482K

6512484K

Regał 6-cio komorowy na kółkach, klon

Regał T na kółkach, klon

Wym.: wys. 76 x szer. 97,5 x gł. 40 cm

Wym.: wys. 76 x szer. 120 x gł. 80 cm

6512483K

62

459,90 zł

474,90 zł

6512485K

www.novumedukacja.pl

Regał rogowy, klon
Wym.: wys. 76 x szer. 80 x gł. 80 cm

528,90 zł

6512486K

515,90 zł

Regał rogowy na kółkach, klon
Wym.: wys. 76 x szer. 80 x gł. 80 cm

574,90 zł

6512487K

Infolinia: 801 003 084

564,90 zł
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Duża ilość otwartych półek pozwala na gromadzenie,
porządkowanie i układanie wielu przedmiotów. Dodatkową zaletą
jest dostęp do regału z obu stron.

Wyposażenie sal

otwarty regał można
ustawiać zarówno przy
ścianie, jak i wykańczać nim
każde ustawienie

otwory w szafkach umożliwiają
łączenie ze sobą poszczególnych
modułów, zapewniając tym
samym stabilność konstrukcji

Plecy do regału 6-cio komorowego,
klon
Wym.: wys. 65,5 x szer. 93,5 cm

6512488K

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

94,90 zł

63

Seria mebli Kamieniczki

64

Funkcjonalne

Trwałe

Ciche

Drzwi do Kamieniczek mogą być
montowane po lewej lub prawej stronie.
To niezwykle praktyczne rozwiązanie,
zwłaszcza w przypadku podwójnej
szafki lub konieczności ustawienia mebli
w miejscu gdzie dostęp do nich jest
utrudniony.

Korpusy szafek zostały wykonane z płyty
wiórowej o grubości 18 mm, oklejenie
krawędzi płyty 2-mm ABS-em sprawia,
że są one gładkie i bezpieczne. W
drzwiach zamontowano aż 3 zawiasy
hydrauliczne.

Zawiasy z siłownikiem hydraulicznym,
który dociąga drzwi w końcowej fazie
zamykania, sprawiają, że zamykają się one
cicho i bez trzasku.

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084
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Wybierz korpus
1. Szafka Kamieniczka wąska
Wym.: wys. 101 x szer. 50 x gł. 40 cm

6512236

275,90 zł

2. Szafka Kamieniczka podwójna
Korpus wykonany z białej laminowanej płyty
wiórowej. Wym.: wys. 101 x szer. 98 x gł. 40 cm

420,90 zł

Wyposażenie sal

6512235
Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor biały
Drzwi:
lakierowany MDF
pomarańcz żółty

1

niebieski

zielony

2

różowy

Dobierz drzwi

• zawiasy z cichym domykiem
• drzwi są jednocześnie lewe
i prawe

3. Kamieniczki - drzwi pomarańczowe
Drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF.
Wym.: wys. 125 x szer. 48 x gł. 1,6 cm

6512240

275,90 zł

4. Kamieniczki - drzwi żółte
Drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF.
Wym.: wys. 125 x szer. 48 x gł. 1,6 cm

6512239

275,90 zł

5. Kamieniczki - drzwi niebieskie
Drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF.
Wym.: wys. 135 x szer. 48 x gł. 1,6 cm

6512237

275,90 zł

6. Kamieniczki - drzwi zielone
Drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF.
Wym.: wys. 125 x szer. 48 x gł. 1,6 cm

6512238

275,90 zł

7. Kamieniczki - drzwi różowe
Wym.: wys. 130 x szer. 48 x gł. 1,6 cm

6513168T

275,90 zł

3

wszystkie ceny są cenami brutto

4

5
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Biblioteczki
ne
pojem

i łatwo dostępne półki

półki z tkaniny

kółeczk
a zapewniają mobilność

1. Biblioteczka Małgosia
Pojemna, dwustronna biblioteczka na kółkach.
Z jednej strony ma półeczki do przechowywania
i ekspozycji, a z drugiej, miejsce na gry i większe
książki. Wym.: wys. 82 x szer. 70 x gł. 47 cm

2. Biblioteczka Jaś

6512725

6512726

Biblioteczka z półkami z tkaniny. Materiał można
łatwo zdjąć do prania. Wym.: wys. 80 x szer. 80 x
gł. 45 cm

447,90 zł

286,90 zł

Regały biblioteczne NOVUM to doskonałe miejsca do przechowywania książek, zarówno w żłobku,
przedszkolu jak i szkolnej bibliotece. Łatwy dostęp do półek czy pojemników pozwala na swobodne
korzystanie ze znajdujących się tam pozycji książkowych.
Dużą zaletą regałów jest ich estetyka - ciepłe odcienie drewna, połączone z żywymi kolorami
doskonale pasują do wnętrz, w których przebywają dzieci. Kolory są dość uniwersalne, dzięki czemu
nie powinno być problemu z dopasowaniem biblioteczek do innych elementów wnętrza.

Zestawiając ze sobą 2 biblioteczki
uzyskujemy funkcjonalny mebel o spójnej
aplikacji, mobilny dzięki zamontowanym
kółeczkom, a co najważniejsze – bardzo
pojemny.

4

TRWAŁE,

L
SO

6512230EX

66

KA
CZ

Atrakcyjne dopełnienie każdej aranżacji sali, przy
jednoczesnym zachowaniu jej funkcjonalności!
Biblioteczka, półeczki oraz funkcjonalna szafka w
jednym! Wym.: 82 x 73 x 50 cm

IDNE KÓŁE

3. Biblioteczka „Miś”

769,90 zł

www.novumedukacja.pl

4. Ławeczka z materacem i kontenerkami
Wygodne uchwyty umożliwiają przemieszczanie ławeczki w
zależności od potrzeb. Dodatkową zaletą są pojemne szufladki.
Cienki materacyk na wierzchu ławeczki dopełnia jej charakteru
oraz nadaje wrażenia przytulności. Wym.: 38 x 78 x 35 cm

6522038
6522039

pomarańczowa
zielona

Infolinia: 801 003 084

528,90 zł
528,90 zł

Biblioteczka Oaza

Wyposażenie sal

Półki na książki
po obu stronach

Oferta NOWOŚCI 2021/22

Zdejmowany
daszek z tkaniny

Duży, stabilny domek w formie
czytelni, idealny do odpoczynku
i wyciszenia. Dwa wygodne
siedziska z oparciem w zestawie.
Biblioteczka Oaza
Czytelnia wykonana ze sklejki brzozowej 18 mm, z miękkim
siedziskiem piankowym pokrytym sztuczną skórą w kolorze
zielonym, daszek z tkaniny niebieskiej Oxford. Wym.: wys. 180 x
szer. 165 x gł. 78,5 cm

6513017

3 149,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Szatnia MAXI
dodatkowa półka

Materiały wykonania

ny wie

Korpus:
płyta wiórowa

sz

kolor klon

ak

p

rój
ot

w z e s t a wi
e

ABS 2 mm

regulowane
stopki

wycięcie na listwę
przypodłogową

półeczka na obuwie

do szatni narożnej można
zamontować 4 komplety
drzwiczek
1

2

3

1. Szatnia Maxi 2

Wym.: wys. 163 x szer. 52 x gł. 50 cm

6512409EX

631,90 zł

4

2. Szatnia Maxi 3

Wym.: wys. 163 x szer. 76 x gł. 50 cm

6512410EX

884,90 zł

Korpus szatni wykonany jest
z płyty wiórowej w kolorze klonu.

68

www.novumedukacja.pl

5

6

3. Szatnia Maxi 4

Wym.: wys. 163 x szer. 101 x gł. 50 cm

6512411EX

999,90 zł

5. Szatnia Maxi 6

Wym.: wys. 163 x szer. 150 x gł. 50 cm

6512413EX

1 379,90 zł

4. Szatnia Maxi 5

Wym.: wys. 163 x szer. 126 x gł. 50 cm

6512412EX

1 218,90 zł

6. Szatnia Maxi rogowa

Wym.: wys. 163 x szer. 93 x gł. 93 cm

6512539EX

Infolinia: 801 003 084

1 459,90 zł

Szatnia uniwersalna
Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon

podwójny wieszak

cjo n

aln a w

plastikowe stopki

e
rs

op

ja w

w

50

cm

ieszak
ó
126 cm

do szatni narożnej można
zamontować 4 komplety
drzwiczek
1

2

3

1. Szatnia uniwersalna 2

Wym.: wys. 135 x szer. 52 x gł. 50 cm

4470245EX

344,90 zł

4

5

6

2. Szatnia uniwersalna 3

3. Szatnia uniwersalna 4

4. Szatnia uniwersalna 5

Wym.: wys. 135 x szer. 101 x gł. 50 cm

Wym.: wys. 135 x szer. 126 x gł. 50 cm

4470243EX

4470242EX

4470241EX

Wym.: wys. 135 x szer. 77 x gł. 50 cm

447,90 zł

539,90 zł

631,90 zł

Wyposażenie sal

półeczka na obuwie

Oferta NOWOŚCI 2021/22

135 cm

ABS 2 mm

7. Hak trójramienny
5. Korpus uniwersalny rogowy

6. Szatnia uniwersalna 6

Wym.: wys. 135 x szer. 151 x gł. 50 cm

Solidny, obrotowy hak z trzema ramionami zamontowany do górnej półki
zapewni nie tylko dużo miejsca na odzież, ale również ułatwia do niej
dostęp. Wym: wys.: 7 cm, śr.: 8 cm

6512556EX

4470251EX

4470255

Wym.: wys. 135 x szer. 92,6 x gł. 93 cm

1 091,90 zł

723,90 zł

28,90 zł

do szatni narożnej
można zamontować 4
komplety drzwiczek

8

9

10

11

12

13

8. Szatnia uniwersalna, biała 2

9. Szatnia uniwersalna, biała 3

10. Szatnia uniwersalna, biała 4

11. Szatnia uniwersalna, biała 5

6513095

6513096

6513097

6513098

Wym.: wys. 135 x szer. 52 x gł. 50 cm

344,90 zł

Wym.: wys. 135 x szer. 77 x gł. 50 cm

Wym.: wys. 135 x szer. 101 x gł. 50 cm

447,90 zł

12. Szatnia uniwersalna, biała
rogowa

13. Szatnia uniwersalna, biała 6

6513100

6513099

Wym.: wys. 135 x szer. 92,6 x gł. 93 cm

1 091,90 zł

539,90 zł

Wym.: wys. 135 x szer. 126 x gł. 50 cm

Wym.: wys. 135 x szer. 151 x gł. 50 cm

wszystkie ceny są cenami brutto

723,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

631,90 zł

Do szatni pasują drzwi
Bańka i Fala dostępne na
stronie 70 - 71

69

Drzwiczki Bańka

•
•
•
•
•

Kolor
Drzwi małe Bańka

Wymiary

okrągłe wycięcia zamiast wystających uchwytów
otwory zapewniają wentylację wewnątrz szafki
podwyższone bezpieczeństwo dzięki gładkim
krawędziom
różnorodne, żywe kolory do wyboru, pozwalające
na bogate możliwości aranżacji wnętrz
cichy mechanizm zamykania drzwiczek

pomarańczowe

Wym.: wys. 20 cm
6512307EXF
x szer. 24 cm

Wym.: wys. 66 cm
Drzwi duże Bańka
x szer. 24 cm

Zarówno drzwiczki małe,
jak i duże oraz aplikacje
wykonane są z lakierowanej
płyty MDF o grubości 16 mm

żółte

jasnozielone

zielone

białe

przykładowe zestawienie

jasnoniebieskie

niebieskie

różowe

cena/szt.

6512307EXG 6512307EXD 6512307EXC 6512307EXH 6512307EXB 6512307EXA 6512307EXI 38,90 zł

6512306EXF 6512306EXG 6512306EXD 6512306EXC 6512306EXH 6512306EXB 6512306EXA 6512306EXI 58,90 zł

Drzwiczki można zamontować, zestawiając ze sobą jedną lub kilka spośród dostępnych wersji kolorystycznych.

70
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Infolinia: 801 003 084

•
przykładowe zestawienie

•
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•
•
•

e na zdjęcie
jsc

okrągłe wycięcia zamiast wystających uchwytów
otwory zapewniają wentylację wewnątrz szafki
podwyższone bezpieczeństwo dzięki gładkim
krawędziom
różnorodne, żywe kolory do wyboru, pozwalające
na bogate możliwości aranżacji wnętrz
cichy mechanizm zamykania drzwiczek

Kolor

Wymiary

pomarańczowe

żółte

jasnozielone

zielone

białe

jasnoniebieskie

niebieskie

różowe

cena/szt.

Aplikacja Fala

wym.: wys.
15 cm
x szer. 24 cm

4470232F

4470232G

4470232D

4470232C

4470232H

4470232B

4470232

4470232I

31,90 zł

Drzwiczki małe Fala

wym.: wys.
22 cm
x szer. 24 cm

6513031FEX 6513031GEX6513031DEX6513031CEX6513031HEX6513031BEX 6513031AEX 6513031I

33,90 zł

Drzwi duże Fala

wym.: wys.
66 cm
x szer. 24 cm

6512394FEX 6512394GEX6512394DEX6512394CEX6512394HEX6512394BEX 6512394AEX 6512394I

60,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

Wyposażenie sal

Drzwiczki Fala

mi
e

Zarówno drzwiczki małe,
jak i duże oraz aplikacje
wykonane są z lakierowanej
płyty MDF o grubości 16 mm

71

Szatnia TRIO

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon
Fronty:
lakierowany MDF

Półki wiszące

niebieski

Półka szatni TRIO, narożnik

TRIO 3 - półka

Wym.: 35 x 80 x 80 cm

Wym.: 38 x 76 x 30 cm

65122291EX
65122293EX

niebieska
zielona

309,90 zł
309,90 zł

TRIO 5 - półka

TRIO 4 - półka
Wym.: 38 x 101 x 30 cm

217,90 zł
217,90 zł

niebieska
zielona

652112741EX
652112743EX

niebieska
zielona

Wym.: 38 x 150 x 30 cm

309,90 zł
309,90 zł

niebieska
zielona

652112761EX
652112763EX

niebieska
zielona

344,90 zł
344,90 zł

Siedziska

Hak trójramienny

Solidny, obrotowy hak z trzema
ramionami zamontowany do górnej półki
zapewni nie tylko dużo miejsca na odzież,
ale również ułatwia do niej dostęp. Wym:
wys.: 7 cm, śr.: 8 cm

4470255

28,90 zł

TRIO - siedzisko narożne

TRIO 3 - siedzisko

Wym.: szer. 80 x gł. 80 x wys. siedziska 31 cm

Wym.: szer. 76 x gł. 50 x wys. siedziska 31 cm

Wym.: szer. 101 x gł. 50 x wys. siedziska 31 cm

6530271EX
6530273EX

6530231EX
6530233EX

6530241EX
6530243EX

niebieskie
zielone

229,90 zł
229,90 zł

TRIO 5 - siedzisko

72

252,90 zł
252,90 zł

TRIO 6 - półka

Wym.: 38 x 126 x 30 cm

652112751EX
652112753EX

652112731EX
652112733EX

zielony

TRIO 4 - siedzisko
240,90 zł
240,90 zł

niebieskie
zielone

TRIO 6 - siedzisko

Wym.: szer. 126 x gł. 50 x wys. siedziska 31 cm

Wym.: szer. 150 x gł. 50 x wys. siedziska 31 cm

6530251EX
6530253EX

6530261EX
6530263EX

niebieskie
zielone

344,90 zł
344,90 zł

www.novumedukacja.pl

niebieskie
zielone

390,90 zł
390,90 zł

Infolinia: 801 003 084

niebieskie
zielone

286,90 zł
286,90 zł

Szatnia Kwadrat

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon biała

praktyczne
przegródki

ójny w
dw
ie

sz

po

ak
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w zesta
w

ie

Wyposażenie sal

półeczka na
buty

1. Szatnia Kwadrat 2

Wym.: wys. 136 x szer. 44 x gł. 40 cm

6512643B
6512643L
6512643P

biała
zielona
pomarańczowa

335,90 zł
335,90 zł
335,90 zł

2. Szatnia Kwadrat 3
Wym.: wys. 136 x szer. 65 x gł. 40 cm

6512644B
6512644L
6512644P

biała
zielona
pomarańczowa

455,90 zł
455,90 zł
455,90 zł

Hak trójramienny

Solidny, obrotowy hak z trzema
ramionami zamontowany do górnej półki
zapewni nie tylko dużo miejsca na odzież,
ale również ułatwia do niej dostęp. Wym:
wys.: 7 cm, śr.: 8 cm

3. Szatnia Kwadrat 4
Wym.: wys. 136 x szer. 85 x gł. 40 cm

6512645B
6512645L
6512645P

biała
zielona
pomarańczowa

539,90 zł
539,90 zł
539,90 zł

4470255
1

4. Szatnia Kwadrat 5

2

28,90 zł

3

Wym.: wys. 136 x szer. 106 x gł. 40 cm

6512646B
6512646L
6512646P

biała
zielona
pomarańczowa

623,90 zł
623,90 zł
623,90 zł

5. Szatnia Kwadrat 6
Wym.: wys. 136 x szer. 127 x gł. 40 cm

6512647B
6512647L
6512647P

biała
zielona
pomarańczowa

720,90 zł
720,90 zł
720,90 zł

6. Szatnia Kwadrat rogowa
Wym.: wys. 136 x szer. 82 x gł. 82 cm

6512648B
6512648L
6512648P

biała
zielona
pomarańczowa

876,90 zł
876,90 zł
876,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

4

5

pomoce@novumedukacja.pl
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Krzesła bukowe NOVUM
Estetyczne i trwałe, kolorowe krzesła są wykonane z naturalnego drewna bukowego
oraz sklejki, lakierowane ekologicznymi farbami wodnymi. Wysoka jakość wykonania
zapewnia długoletnie użytkowanie, a ciepłe kolory ożywią każdą przedszkolną salę.

malowane ekologicznymi
farbami wodnymi

Jakość i
bezpieczeństwo
gwarantowane
certyfikatami

POLSKI
PRODUKT

drewniana rama z
wyprofilowanym
brzegiem

konstrukcja
zapewniająca
stabilność

plastikowe ślizgacze

Krzesła bukowe dostępne również w wersji z filcowymi
zakończeniami, sprawdź ofertę na www.novumedukacja.pl

Tabela rozmiarów krzeseł
Rozmiar krzesła
Wzrost
Wysokość
siedziska

74

„0”

„1”

80 ÷ 95 cm

93 ÷ 116 cm

21 cm

26 cm

www.novumedukacja.pl

„2”

„3”

„4”

„5”

„6”

108 ÷ 121 cm 119 ÷ 142 cm 133 ÷ 159 cm 146 ÷ 176,5 cm 159 ÷ 188 cm

31 cm

35 cm

38 cm

Infolinia: 801 003 084

43 cm

46 cm

21 cm,
nr rozm.
„0"

jasnoniebieskie
limonka
białe
naturalne
różowy

Cena

35 cm,
nr rozm. „3“

nr kat.

nr kat.

nr kat.

nr kat.

4529506
4529509
4529507
4529501
4529500
6513101
171,90 zł

4529406
4529409
4529407
4529401
4529400
6513102
183,90 zł

4529106
4529109
4529107
4529101
4529100
6513103
194,90 zł

4529206
4529209
4529207
4529201
4529200
6513104
199,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

21 cm

26 cm

42 cm

53 cm

31 cm,
nr rozm. „2“

lory

i tr

26 cm,
nr rozm. „1“

ko
ałe
w

żywe

żółty pastel

21 cm,
nr rozm. „0“

31 cm

35 cm

Krzesła drewniane
Novum

26 cm,
nr rozm.
„1“

59 cm

65 cm

31 cm,
nr rozm.
„2“

pomoce@novumedukacja.pl

możl
iw
o

35 cm,
nr rozm.
„3“

Wyposażenie sal
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różowy kolor

s
ść

ztaplowania

75

Krzesełka sklejkowe
Krzesełko wykonane w całości ze sklejki brzozowej.

POLSKI
PRODUKT

podłokietnik

plastikowe
ślizgacze

Krzesełko ze
sklejki
Cena

21 cm,
nr rozm.
„0"

76

21 cm,
26 cm,
31 cm,
35 cm,
nr rozm. „0“ nr rozm. „1“ nr rozm. „2“ nr rozm. „3“
4529220
166,90 zł

26 cm,
nr rozm.
„1“

4529260
183,90 zł

31 cm,
nr rozm.
„2“

4529300
199,90 zł

4529340
223,90 zł

listwa wzmacniająca
konstrukcję

Krzesełko
ze sklejki z
podłokietnikiem
Cena

21 cm,
26 cm,
31 cm,
35 cm,
nr rozm. „0“ nr rozm. „1“ nr rozm. „2“ nr rozm. „3“
4529224
177,90 zł

4529264
194,90 zł

35 cm,
nr rozm.
„3“

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

4529304
212,90 zł

4529344
240,90 zł

Kolorowe krzesełka

lakierowane
ekologicznymi farbami

listwa wzmacniająca konstrukcję

Wyposażenie sal

bezpieczne,
zaokrąglone narożniki

Oferta NOWOŚCI 2021/22

krzesełko wykonane w całości
ze sklejki brzozowej

wysyłane
w paczkach
do samodzielnego
montażu

Krzesło Fantazja
czerwone
żółte

Najwyższe standardy mebli
oraz jakość naszych produktów
potwierdzone certyfikatami
wszystkie ceny są cenami brutto

niebieskie
zielone
naturalne

Cena

26 cm,
nr rozm. „1“

31 cm,
nr rozm. „2“

35 cm,
nr rozm. „3“

nr kat.

nr kat.

nr kat.

6308322
6308321
6308324
6308323
6308320
64,90 zł

6308327
6308326
6308329
6308328
6308325
79,90 zł

6308332
6308331
6308334
6308333
6308330
99,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Krzesełko Adaś
Najwyższe
standardy mebli
oraz jakość naszych
produktów
potwierdzone
certyfikatami

rozmiar
kolor
białe
czerwone
niebieskie
zielone
żółte

cena

wys. 21 cm

wys. 26 cm

wys. 31 cm

wys. 35 cm

wys. 38 cm

rozm. 0

rozm.1

rozm. 2

rozm. 3

rozm. 4

wys. 43 cm
rozm. 5

6307802
6307803
6307804
6307805
6307806
54,90 zł

6307007
6307008
6307009
6307010
6307011
59,90 zł

6307012
6307013
6307014
6307015
6307016
64,90 zł

6307017
6307018
6307019
6307020
6307021
69,90 zł

6307538
6307539
6307540
6307541
6307542
104,90 zł

6307544
6307545
6307546
6307547
6307548
119,90 zł

oparcie i siedzisko
wykonane ze sklejki
o grubości 8 mm

stelaż wykonany z okrągłej
metalowej rury o przekroju
16 x 1,2 mm

a
sklejka malowan
wodnym lakierem
akrylowym

stelaż malowany
proszkowo

nóżki zakończone
plastikowymi
stopkami
78
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Infolinia: 801 003 084
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59 cm (76 cm)

53 cm (71 cm)

46 cm (64 cm)

40-59 cm

59-76 cm

czerwony
niebieski
zielony
żółty
aluminiowy
biały

4411002K
4411003K
4411004K
4411005K
4411007K
4411001K

4411012K
4411013K
4411014K
4411015K
4411017K
4411011K

394,90 zł

399,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

124 cm

•

prosty sposób regulacji wysokości

•

bezpiecznie zaokrąglone narożniki blatu

•

duży blat umożliwia równoczesną

m

kolor
/wysokość

cena

c
80

40 cm (59 cm)

wymiary regulacji

Wyposażenie sal

Regulowane stoły przedszkolne

pracę 4, a nawet 6 dzieci
•

stelaż wykonany z rurek
o średnicy 38 i 43 mm

•

nogi montowane do ramy wykonanej z profilu 30 x 20 mm
pomoce@novumedukacja.pl
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Solidne i bezpieczne stoły
dostosowane do Twoich potrzeb!
Wybierz blat i dobierz do niego odpowiedni rodzaj
nóg. To proste!

Najwyższe standardy
mebli oraz jakość naszych
produktów potwierdzone
certyfikatami

bezpieczny

wytrzymały
wysokiej
jakości
wykonany z wytrzymałej,
odpornej na zarysowania płyty
wiórowej o grubości 18 mm

stabilny

blaty zabezpieczone
2 mm ABS

zaokrąglone obrzeża
dla większego
bezpieczeństwa

wysokiej jakości okucia
gwarantują stabilną
i trwałą konstrukcję

Prosty system montowania nóg

Tabela rozmiarów
stołów

Rozmiar stołu
Wzrost
Wysokość blatu

80

„0”

„1”

80 ÷ 95 cm

93 ÷ 116 cm

40 cm

46 cm

www.novumedukacja.pl

„2”

„3”

„4”

„5”

„6”

108 ÷ 121 cm 119 ÷ 142 cm 133 ÷ 159 cm 146 ÷ 176,5 cm 159 ÷ 188 cm

53 cm

59 cm

64 cm

Infolinia: 801 003 084

71 cm

76 cm

blaty do stołów: klonowe

CENA

Oferta NOWOŚCI 2021/22

klon

4468798
4468796
4468797
4468795
4468790
251,90 zł

100 cm

żółty pastel

okrągły

4468748
4468746
4468747
4468745
4468740
275,90 zł

80 cm

zielony pastel

prostokątny

4468728
4468726
4468727
4468725
4468720
227,90 zł

80 cm

niebieski pastel

kwadratowy

124 cm

80 cm

blaty do stołów: kolorowe

4468927

4468947

4468997

żółty pastel

4468925
4468929
4468920
262,90 zł

4468945
4468949
4468940
335,90 zł

4468995
4468999
4468990
311,90 zł

wanilia
biały

CENA

80 cm

1. Komplet nóg drewnianych bez dokrętek
4 szt.
wys. (wys.z blatem)
CENA

6512534

44 cm (46 cm)

118,90 zł

6512535

50 cm (52 cm)

131,90 zł

6512536

56 cm (58 cm)

143,90 zł

2. Komplet 4 nóg z dokrętkami
Komplet 4 nóg bukowych z dokrętkami, dzięki którym można
regulować wysokość stołu w zakresie 40 - 58 cm

6512531

178,90 zł

3. Komplet 4 dokrętek

2

1

44 cm

107,90 zł

38 cm

38 cm (40 cm)

6512533

124 cm

56 cm

zielony pastel

50 cm

niebieski pastel

4468998
4468996
100 cm

okrągły

4468948
4468946

80 cm

prostokątny

4468928
4468926

80 cm

kwadratowy

kolor
pomarańczowy

Wyposażenie sal

kolor
pomarańczowy

nogi bez dokrętek

nogi z dokrętkami

4 szt.

6512532

33,90 zł

6 cm

3

wszystkie ceny są cenami brutto

Solidne, drewniane nogi bukowe o średnicy 43 mm. Każda
noga zawiera dwie śruby umożliwiające zamocowanie jej
do blatu stołu.

pomoce@novumedukacja.pl
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Ciche stoły
Akustyczne pokrycie blatu stołu opracowano i przetestowano pod kątem redukowania
poziomu dźwięków uderzeniowych. Dzięki temu stół przyczynia się do obniżenia
irytującego poziomu hałasu, w wyniku czego otrzymujemy bardziej komfortowe otoczenie.
Ciche stoły znajdują zastosowanie nie tylko w placówkach szkolnych, ale wszędzie tam,
gdzie wymagana jest redukcja szumów.

Nogi z dokrętkami w
komplecie, umożliwiają
regulację wysokości stołu
40-58 cm

Cichy stół

prostokątny

kwadratowy

okrągły

Wym.: szer. 120 x gł. 80 cm

Wym.: szer. 80 x gł. 80 cm

Wym.: śr. 100 cm

szary

6512527

6512568

6512575

cena

912,90 zł

864,90 zł

999,90 zł

Stolik do karmienia

Odpowiednia szerokość blatu stołu oraz wygięcie w
łuk stwarza dogodne warunki do karmienia kilkorga
dzieci jednocześnie. Posiada nogi z możliwością regulacji
wysokości za pomocą dokrętek.

Stolik do karmienia, klon
Wym.: dł. 179 x szer. 89,5 x wys. 40,5 - 58,5 cm

6513072

82
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569,90 zł

Infolinia: 801 003 084

Stół dziesięcioosobowy

Wyposażenie sal

Oferta NOWOŚCI 2021/22

Blat wykonany jest
z płyty wiórowej o grubości
18 mm w kolorze klonu

Nogi z dokrętkami w
komplecie, umożliwiają
regulację wysokości stołu
40-58 cm

Najwyższe standardy
mebli oraz jakość naszych
produktów potwierdzone
certyfikatami

Stół przedszkolny 10-cio osobowy
Wym.: wys. 58 x szer. 150 x gł. 120 cm

6512634

wszystkie ceny są cenami brutto

482,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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oparcie i siedzisko wykonane ze
sklejki o grubości 8 mm
stelaż malowany
proszkowo
a
sklejka malowan
wodnym lakierem
akrylowym

oparcie i siedzisko
wykonane ze sklejki
o grubości 8 mm

stelaż wykonany z okrągłej
metalowej rury o przekroju
16 x 1,2 mm

Najwyższe
standardy mebli
oraz jakość naszych
produktów
potwierdzone
certyfikatami

nóżki zakończone
plastikowymi
stopkami
rozmiar
kolor
białe
czerwone
niebieskie
zielone
żółte

cena

84

www.novumedukacja.pl

wys. 35 cm

wys. 38 cm

rozm. 3

rozm. 4

rozm. 5

6307017
6307018
6307019
6307020
6307021
69,90 zł

6307538
6307539
6307540
6307541
6307542
104,90 zł

6307544
6307545
6307546
6307547
6307548
119,90 zł

Infolinia: 801 003 084

wys. 43 cm

Praktyczne i ergonomiczne stoliki jednoosobowe z regulacją
wysokości - idealne dla młodszych dzieci.

kształt blatu umożliwia
zestawianie stolików do
pracy w grupach

wieszaczki na
tornister

trwała i stabilna
konstrukcja

stal malowana
metodą proszkową

praktyczne kółka umożliwiające
przemieszczanie stolika

zielony
żółty
biały

cena

m lecz

od 59 - do 71 cm

Tabela rozmiarów stołów

Wym. blatu: 70 x 55 x 1,8 cm

niebieski

b

ny

dą

5 kolorów stelaża
do wyboru

czerwony

Wyposażenie sal

możliwość regulacji
wysokości
dodatkowa blenda z
płyty meblowej
wzmacniająca konstrukcję

Stolik
sześciokątny
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ergonomiczny blat z płyty
meblowej laminowanej w
kolorze - dąb mleczny

6308304
6308305
6308306
6308307
6308303
219,90 zł

Rozmiar stołu
Wzrost
Wysokość blatu

wszystkie ceny są cenami brutto

„0”

„1”

80 ÷ 95 cm

93 ÷ 116 cm

40 cm

46 cm

„2”

„3”

„4”

„5”

„6”

108 ÷ 121 cm 119 ÷ 142 cm 133 ÷ 159 cm 146 ÷ 176,5 cm 159 ÷ 188 cm

53 cm

59 cm

pomoce@novumedukacja.pl

64 cm

71 cm

76 cm

85

Ergonomiczne krzesło szkolne z regulacją wysokości.

oparcie i siedzisko
z profilowanej, lakierowanej
sklejki bukowej
trwała i stabilna
konstrukcja stalowa

możliwość regulacji
wysokości

stal malowana
metodą proszkową

zakończenia nóżek z tworzywa
sztucznego zabezpieczające
podłoże przed zarysowaniem

3 kolory stelaża do wyboru
35-43 cm
rozm. 3-5

rozm. 4-6

Wym.: 42 x 51 x
35-43 cm

Wym.: 42 x 51 x
38-46 cm

aluminiowe

6308317

6308314

zielone

6308318

6308315

żółte

6308319

6308316

149,90 zł

174,90 zł

Krzesło
regulowane

cena

86
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38-46 cm

Infolinia: 801 003 084

Ponadczasowy, jednoosobowy stolik szkolny z regulacją
wysokości wykonany z niezwykle trwałych materiałów.

Oferta NOWOŚCI 2021/22

ergonomiczny blat z płyty
meblowej laminowanej w
kolorze - dąb mleczny

dodatkowa półka
pod blatem
uchwyt na
tornister

trwała i stabilna
konstrukcja stalowa

możliwość regulacji
wysokości

Wyposażenie sal

stal malowana
metodą proszkową

dą

m lecz

b

m lecz
ny

b

ny

dą

zakończenia nóżek z tworzywa
sztucznego zabezpieczające
podłoże przed zarysowaniem

3 kolory stelaża do wyboru

Regulowany
stół szkolny
pojedynczy

59-71 cm

64-81 cm

rozm. 3-5

rozm. 4-7

Wym.: 70 x 51,5 x
59-71 cm

Wym.: 70 x 51,5 x
64-81 cm

aluminiowy

6308310

6308313

zielony

6308308

6308311

żółty

6308309

6308312

264,90 zł

294,90 zł

cena

wszystkie ceny są cenami brutto
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Łóżeczka i akcesoria

Łóżeczka ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, doskonale sprawdzą się w czasie leżakowania.
Narożniki z tworzywa stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim,
ułatwiając przechowywanie. Umieszczenie leżaków na platformie (6513036) umożliwia łatwe ich przemieszczanie.
Materac dopasowany wymiarem do łóżeczek (4641087) jest sprzedawany osobno.
Wysokość łóżeczek
może być zwiększona
poprzez użycie
dodatkowych nóżek

Łóżeczko
Wym. 134 x 60 x 15 cm
Maksymalne obciążenie 60 kg

501002MB

żółte

139,90 zł

501003MB

czerwone

139,90 zł

501004MB

jasnoniebieskie

139,90 zł

501005MB

zielone

139,90 zł

Nóżki do łóżeczek

Dodatkowe nóżki w łóżeczkach umożliwiają
zwiększenie wysokości o 10 cm - 4 szt.

Łóżeczko przedszkolne

501006MB

czerwone

59,90 zł

501007MB

niebieskie

59,90 zł

501008MB

zielone

59,90 zł

501013MB

szare

119,90 zł

501009MB

żółte

59,90 zł

501001MB

niebieskie

119,90 zł

501014MB

szare

59,90 zł

Wym. 132,5 x 59 x 12 cm

Zajmująca mało miejsca konstrukcja, umożliwia
ustawienie łóżek jedno na drugim. Platforma
z kółkami ułatwia transport większej ilości
zesztaplowanych łóżeczek.

Materac wypełniony miękką pianką poliuretanową
o gr. 3 cm, obszyty jest mocną bawełną w
neutralnym kolorze. Wszyte na rogach gumki
umożliwiają założenie materaca na łóżeczko tak,
aby się nie przesuwał w trakcie leżakowania

Platforma do łóżeczek przedszkolnych

Platforma do łóżeczek przedszkolnych wykonana
jest z metalu, malowana metodą proszkową, co
gwarantuje wysoką jakość, precyzyjne pokrycie i
estetyczny wygląd. Do platformy zamocowane są
wysokiej jakości kółka ułatwiające transport większej
ilości łóżeczek. Kolor biały.
Wym.: dł. 134 x szer. 59,5 x wys. 8,5 cm

6513036
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252,90 zł

Materacyk do leżaków beżowy
Beżowy. Wym.: dł. 124 x szer. 50 x wys. 3 cm

4641087

Infolinia: 801 003 084

69,90 zł

Śpiworek wykonany z bawełny
podszytej polarem. Zamek
błyskawiczny wszyty z boku śpiwora
zapobiega odsłanianiu się dziecka.

100%
bawełna

Poszewki i prześcieradła wykonane z przepuszczającej powietrze,
miłej w dotyku bawełny. Wewnątrz poszewek znajduje się ciepły,
polarowy koc i miękka poduszka.
4

5

2

6

7

1

3

Wyposażenie sal

30º
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Przytulna pościel

8
6. Zestaw pościeli w pierniki szaro białe, 145 cm

1. Śpiworek z poduszką - Magia
gwiazd

Wymiary śpiworka: szer. 70 x dł. 110 cm, wymiary
poduszki: dł. 35 x szer. 35 cm

4641574

103,90 zł

4. Zestaw pościeli - Magia gwiazd, 145 cm

Wym. poszewki: szer. 95 x dł. 145 cm,
wym. poduszki: dł. 35 x szer. 35 cm, wym.
prześcieradełka: dł. 128 x szer. 62 cm

Zestaw pościeli z wypełnieniem.
Wymiary:
- kołderka: szer. 95 x dł. 145 cm,
- poduszka: dł. 35 x szer. 35 cm,
- prześcieradło: dł. 128 x szer. 62 cm

7. Zestaw pościeli w pierniki szaro białe, 125 cm

4641106

2. Śpiworek z poduszką w pierniki
szaro - białe

4641575

4641094

5. Zestaw pościeli - Magia gwiazd,125 cm

Wymiary śpiworka: szer. 70 x dł. 110 cm, wymiary
poduszki: dł. 35 x szer. 35 cm

99,90 zł

139,90 zł

139,90 zł

Wym. poszewki: szer. 95 x dł. 125 cm,
wym. poduszki: dł. 35 x szer. 35 cm, wym.
prześcieradełka: dł. 128 x szer. 62 cm

4641097

134,90 zł

8. Kpl. Pościeli Papugi do kojca

Wym. poduszki: wys. 35 x szer. 55, wym. śpiworka:
dł. 90 x szer. 70 cm

Zestaw pościeli z wypełnieniem. Wymiary:
- kołderka: szer. 95 cm,
- poduszka: dł. 35 x szer. 35 cm,
- prześcieradło: dł. 128 x szer. 62 cm

4640813

4641573

4641350

3. Śpiworek z poduszką malucha
103,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

134,90 zł

Bawełniana pościel, kołderka z polaru. Wym.
kołderki: szer. 95 x dł. 120 cm, poduszki: dł. 55 x
szer. 38 cm, prześcieradła: dł. 128 x szer. 62 cm

pomoce@novumedukacja.pl

149,90 zł
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Szafki na
łóżeczka i pościel
z zasłonami
24 kpl.
pościeli

szafka dopasowana do łóżeczek ze str. 88

25 łóżeczek

1

2

1. Szafka na łóżeczka przedszkolne
Korpus wykonany jest z klonowej płyty wiórowej.
Zasłonki w osobnej sprzedaży. Wym.: wys. 161 x
szer. 160 x gł. 70

6513064KEX

Wym.: dł. 153 x szer. 82 cm

4641663

chmurki

77,90 zł

4641662
4641664

szare
beżowe

77,90 zł
77,90 zł

4

3. Szafka na pościel
Korpus wykonany jest z klonowej płyty wiórowej.
Szafka na 24 komplety pościeli.
Wym.: wys. 182 x szer. 150 x gł. 45 cm

519,90 zł

2. Zasłony do szafki na łóżeczka
przedszkolne, 2 szt.

90

3

rki
chmu

szare
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e
beżow

4520404

1 080,90 zł

4. Zasłony do szafki na pościel, 2 szt.
79,90 zł
4641227
chmurki
szare
4641228
79,90 zł
beżowe
4641090
79,90 zł

Infolinia: 801 003 084

Szafki na
łóżeczka i pościel

Wyposażenie sal
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z drzwiami

153 cm

20 kpl.
pościeli

20 łóżeczek

25 kpl.
pościeli

Półki o odpowiedniej wielkości
nie ograniczają ruchów podczas
układania i wyjmowania pościeli.

1. Zamykana szafa na pościel 25kpl
Zamykana szafa na 25 kompletów pościeli. Korpus
szafy wykonany jest z płyty wiórowej, drzwi z mdf-u
malowanego 16 mm.
Wym.: wys. 153 x szer. 187 x gł. 40 cm

6512316

Otwory w drzwiach zapewniają
cyrkulację powietrza między półkami.

1 781,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

2. Szafa II na pościel i łóżeczka
przedszkolne
Szafa na pościel i łóżeczka. Funkcjonalny mebel,
mieszczący w sobie zarówno 20 kompletów pościeli,
jak i 20 łóżeczek przedszkolnych.
Wymiary: wys. 228 x szer. 150 x gł. 65 cm

6513035EX

pomoce@novumedukacja.pl

1 781,90 zł
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Szafka na materace i pościel
- korpus szafy wykonany z 18 mm płyty
wiórowej klonowej,
- otwory w tylnej ścianie zapewniają
swobodną cyrkulację powietrza,
- krawędzie zabezpieczone 2 mm ABS-em,
- szafa wymaga montażu do ściany,
- drzwi do szafy wykonane z płyty mdf o
gr. 16 mm,
- lakierowane ekologicznymi farbami,
- otwory zamiast uchwytów.

Przegrody na materace ustawione są w taki sposób, aby dzieci uczyły się samodzielności przy
wkładaniu i wyjmowaniu swojego materacyka z szafy. Obok znajdują się przegródki na pościel.
Cały mebel pomieści 10 materaców długich oraz 10 kompletów pościeli. Korpus szafy wykonany
z 18 mm płyty wiórowej klonowej. Drzwi wykonane z lakierowanej płyty MDF.

Środek szafy

Szafa z drzwiami na 10 krótkich
materacy i pościel

Funkcjonalna szafa z przegródkami na materace do
spania oraz pościel.
Wym.: wys. 138 x szer. 176 x gł. 60 cm

6513062EX

2 059,90 zł

Szafa z drzwiami na 10 długich
materacy i pościel
Wym.: wys. 158 x szer. 178 x gł. 60 cm

6513063EX

92
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Infolinia: 801 003 084

2 599,90 zł

Materace dwustronne są wykonane
z pianki i obszyte bezftalanowym
meditapem. Są idealnym zamiennikiem
standardowych łóżeczek.

zielono-szary

Materac przedszkolny

Wym.: dł. 140 x szer. 55 x wys. 8 cm

4641084

zielono-szary

179,90 zł

4641083

lazurowo-szary

179,90 zł

4641082

seledynowo-szary

179,90 zł

4641081

różowo-szary

179,90 zł

4641080

żółto-szary

179,90 zł

4641079

jasnoniebiesko-szary

179,90 zł

lazurowo-szary

seledynowo-szary

różowo-szary

Materac żłobkowy

Oferta NOWOŚCI 2021/22

Materace

Wym.: dł. 120 x szer. 55 x wys. 8 cm
zielono-szary

144,90 zł

4641077

lazurowo-szary

144,90 zł

4641076

seledynowo-szary

144,90 zł

4641075

różowo-szary

144,90 zł

4641074

żółto-szary

144,90 zł

4641073

jasnoniebiesko-szary

144,90 zł

żółto-szary

jasnoniebiesko-szary

Pokrowiec materaca z jednej strony
wykonany jest z przepuszczającego powietrze
mocnego drelichu, z drugiej zaś z materiału
skóropodobnego, łatwego do utrzymania
w czystości. W takim wykonaniu doskonale
sprawdza się zarówno podczas zabawy,
jak i wypoczynku. Wypełniony pianką
poliuretanową.

12

Kształtki piankowe

4641078

0c

14

m

0c

m

Materac przedszkolny

Wym.: dł. 140 x szer. 55 x wys. 8 cm

4641064
4641063

j.niebieski/drelich granatowy
j.zielony/drelich zielony

179,90 zł
179,90 zł

Materac żłobkowy

Wym.: dł. 120 x szer. 55 x gr. 8 cm

4641061
4641062

j.niebieski/drelich granatowy
j.zielony/drelich zielony

129,90 zł
129,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Wygodne siedziska piankowe

Pufki pastelowe

Stojak z zestawem pastelowych pufek
- 10 szt.

10 pufek wypełnionych pianką, obszytych ekoskórą
w pastelowych kolorach, każda o wym.: szer. 30 x
gł. 30 x wys. 10 cm. Zestaw umieszczony w stelażu
ze sklejki. Dodatkową zaletą stelaża jest możliwość
jego przemieszczania dzięki zastosowaniu kółek.
Wym. stelaża: wys. 47 x szer. 105 x gł. 40 cm

6512593K

Pastelowe pufki tęczowe

Wym.: wys. 10 x szer. 30 x dł. 30 cm

4641202
4641201
4641200

821,90 zł

jasnoszara
cytrynowa
jasnoróżowa

POKROWIEC NA ZAMEK
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Infolinia: 801 003 084

33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł

2
1

1. Pufki tęczowe

4640149
granatowa
4640151 ciemnoniebieska
4640150 jasnoniebieska
4640153 ciemnozielona
4640152
jasnozielona
4640148 pomarańczowa
4640155
ciemnożółta
4640154
żółta
4640156
różowa
4640157
fioletowa

33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł

Zestaw 10 tęczowych
pufek

319,90 zł

4640445

Kształtki piankowe

Wym.: wys. 10 x szer. 30 x dł. 30 cm

2. Stojak do pufek „Tęcza”
Wykonany z metalu, mieści 10 pufek. Zapewnia
oszczędność miejsca i wygodę przechowywania.
Wym.: wys. 120 x szer. 32 x gł. 32 cm

4841100

74,90 zł

Oferta NOWOŚCI 2021/22

Pufki tęczowe

POKROWIEC
NA ZAMEK

4
3

4. Zestaw piankowy Tęcza

3. Stojak na pufki
Stelaż na 10 tęczowych pufek. Wykonany
z lakierowanej sklejki, wyposażony w 4 kółka.
Wym.: wys. 47 x szer. 105 x gł. 40 cm

Zestaw 10 wygodnych, kolorowych siedzisk
podłogowych oraz wykonany z kolorowej płyty
stojak. Wym. pufek: wys. 10 x szer. 30 x dł. 30 cm
Wym. stelaża: wys. 43 x szer. 108 x gł. 40 cm

6512593

4521153

413,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

549,90 zł

95

KOLOROWE DROPSY

Pufki wypełnione miękką pianką idealnie
sprawdzają się jako niskie siedziska, na
których dzieci mogą odpocząć słuchając
ulubionej bajki czy też wygodnie uczestniczyć
w codziennych zajęciach.

1

1. Okrągłe pufki - Kolorowe dropsy
Wym.: śr. 30 x wys. 8 cm

POKROWIEC
NA ZAMEK

2

4640046
4640050
4640051
4640054
4640053
4640052
4640047
4640048
4640049
4640056
4640057
4640055

jasnoniebieska
niebieska
granatowa
turkusowa
zielona
limonkowa
żółta
pomarańczowa
czerwona
fioletowa
brązowa
ciemnoszara

33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł

4640338

Zestaw okrągłych
pufek - 12 szt. w kpl.

379,90 zł

2. Okrągłe pufki - Pastelowe dropsy
Wym.: śr. 30 x wys. 8 cm

4641199
4641197
4641198

96
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jasnoróżowa
jasnoszara
cytrynowa

Infolinia: 801 003 084

33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł

1. Okrągłe pufki - Pudrowe dropsy
Wym.: śr. 30 x wys. 8 cm

1

4640747
4640748
4640746
4640751
4640753
4640752
4640749
4640750
4640755
4640754
4640757
4640756

pomarańczowa
czerwona
żółta
limonkowa
zielona
turkusowa
różowa
niebieska
granatowa
fioletowa
brązowa
szara

33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł

4640758

Zestaw 12 pudrowych
dropsów

374,90 zł

3

Kształtki piankowe
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DROPSY PUDROWE

2. Okrągłe pufki - Pudrowe, pastelowe
dropsy
Wym.: śr. 30 x wys. 8 cm

4641382
4641380
4641378
4641381
4641379

jasnozielona
jasnoszara
cytrynowa
jasnoniebieska
jasnoróżowa

33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł
33,90 zł

3. Stojak do pufek „Tęcza”

74,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

ANTY
P

2
ZGOWY
ŚLI

4841100

ÓD
SP

O

Wykonany z metalu, mieści 10 pufek. Zapewnia
oszczędność miejsca i wygodę przechowywania.
Wym.: wys. 120 x szer. 32 x gł. 32 cm

pomoce@novumedukacja.pl
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Wózek z poduszkami Donut

Mobilny wózek na kółeczkach, wykonany ze sklejki z 12 poduszeczkami w komplecie.
Poduszki wykonane z pianki, obszyte łatwym do czyszczenia materiałem meditap.

Wózek z poduszkami Donut
Wym. dł. 60 x szer. 60 x wys. 30 cm

6513058

639,90 zł

ośliz
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Wygodne, kolorowe siedziska podłogowe wypełnione pianką
poliuretanową zapewniają komfort siedzenia podczas zajęć,
zabawy czy krótkiego odpoczynku. Pokrowiec ze sztucznej
skóry umożliwia łatwe czyszczenie i dezynfekcję.

Niskie pufki

Wym.: wys. 3 x szer. 30 x dł. 30 cm
W zestawie 6 szt.

4641536
4641537
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kwadratowe
okrągłe

Infolinia: 801 003 084

144,90 zł
144,90 zł

e
tw

cz

ys
zczenia
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Alternatywa dla dywanu! Niskie, wygodne i praktyczne maty podłogowe, które kryją w sobie kilka funkcji.
Sprawdzą się podczas zajęć na podłodze, w kącikach zabaw i relaksu jak również na zajęciach ruchowych.
Duży rozmiar zapewnia optymalną przestrzeń do siedzenia dla każdego dziecka, antypoślizgowy spód
uniemożliwia przesuwanie się maty, uniwersalna kolorystyka pasuje do każdego wnętrza, miękka,
wygodna pianka izoluje od chłodnego podłoża, pokrowiec z certyfikowanego materiału skóropodobnego
ułatwia czyszczenie i dezynfekcję.
do

Kształtki piankowe
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Maty do siedzenia

Maty do siedzenia
Wym.: dł. 65 x szer. 65 x wys. 3 cm

4641523
4641524
4641525
4641526
4641527
4641528

błękitna
żółta
szara
zielona
granatowa
pomarańczowa

69,90 zł
69,90 zł
69,90 zł
69,90 zł
69,90 zł
69,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Siedziska i pufy z granulatem
Pufy i siedziska są niezwykle wygodne. Dzięki wypełnieniu
mieszanką kulek styropianowych oraz rozdrobnionych
elementów piankowych przemieszczających się pod
wpływem nacisku, dopasowują się do kształtu ciała.

30

30 c

cm

12 cm

m

antypoś
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owy
zg
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cne
wygodne i mo
uchwyty

1. Zestaw pudrowych kostek z
granulatem
W zestawie 12 pufek. Wym.: wys. 12 x szer. 30 x
gł. 30 cm

4640868

100

329,90 zł

www.novumedukacja.pl

2. Pokrowiec do zestawu kostek
pudrowych z granulatem
Wym.: wys. 72 x szer. 30 x dł. 60 cm

4640995

Infolinia: 801 003 084

79,90 zł
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Tapicerowane pufki na nóżkach
1

60 cm

30

cm

1. Puf tapicerowany
4640327
4640366
4640408

zielony
pomarańczowy
szary

32 cm

Wym.: dł. 60 x szer. 30 x wys. 32 cm

179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł

Kształtki piankowe

Prostokątne siedzisko z atrakcyjnymi przeszyciami oraz wzmocnionymi szwami jest bardzo wygodne.
Pianka poliuretanowa znajdująca się wewnątrz siedzisk zapewnia miękkość , zaś wewnętrzny stelaż
oraz nóżki - stabilność

3
2

2. Pufka tapicerowana
4841041
4841042
4841043
4841044

niebieska
zielona
czerwona
pomarańczowa

34,90 zł
34,90 zł
34,90 zł
34,90 zł

3. Stojak do pufek „Tęcza”
Wykonany z metalu, mieści 10 pufek. Zapewnia
oszczędność miejsca i wygodę przechowywania.
Wym.: wys. 120 x szer. 32 x gł. 32 cm

4841100

Sprzedawany bez pufek

Wym.: wys. 10 x szer. 26 cm

Doskonałe
do kącików
wypoczynkowych,
czytelniczych
czy też kącików
zabaw.

74,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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NOWA
Kolekcja pianek

Natura

Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację, kształtki piankowe służą do użytku wewnątrz pomieszczeń.

wyciszenie i ukojenie zmysłów
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Kolekcja

Natura

wyciszenie i ukojenie zmysłów
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Stonowana, przyjemna dla oka kolorystyka działa uspokajająco, z
powodzeniem wpasuje się w każde wnętrze. Ciekawe połączenie
barw nadaje całości przyjemnego, niecodziennego charakteru.

Sofka komfort Natura
Sofka jest nie tylko idealnym zestawem do kącików
wypoczynkowych, ale również sprawdza się w
zajęciach socjoterapeutycznych. Jej dużym atutem
jest to, że po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.
W zestawie znajduje się poduszeczka Wym. po
rozłożeniu: dł. 120 x szer. 40 x wys. 30 cm

298,90 zł

Kształtki piankowe

4641685

Pufa XL

Duże, praktyczne siedzisko - idealne do szatni,
kącików wypoczynkowych czy bibliotecznych.
Wym.: śr. 80 x wys. 30 cm

4641670
4641671
4641672

szara
beżowa
zielona

374,90 zł
374,90 zł
374,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Siedzisko piankowe Jelonek
Siedzisko w formie przyjaznego Jelonka. Wym.: 60
x 60 x 34 cm

4641668

pomoce@novumedukacja.pl

339,90 zł
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Natura
Kolekcja

Kącik wypoczynkowy Orchidea
Kojec piankowy - kącik relaksu i wyciszenia.
Zestaw piankowy Orchidea to niezwykłe połączenie
piankowych kształtek, które z powodzeniem
sprawdzą się jako siedziska z oparciami. Wym.: wys.
54 x śr. 157 cm

4641686

1 849,90 zł

Materac z granulatem Natura
Materac zachowuje się jak łóżko wodne,
dopasowując się do anatomii ciała użytkownika!
Sprawdzi się zarówno w sali rehabilitacyjnej, jak i w
kącikach wypoczynku i wyciszenia.
Wym.: wys. 20 x dł. 200 x szer. 120 cm

4641687

414,90 zł

Puf z granulatem duży Natura
Puf z granulatem duży jest bardzo wygodnym
siedziskiem. Sprawdza się w szkołach,
przedszkolach, świetlicach, rozmaitych kącikach,
gdzie dzieci spędzają swój czas. Daje poczucie
bezpieczeństwa i spokoju. Wym.: dł. 80 x szer. 80 x
wys. 40 cm

4641688
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249,90 zł

Natura
Kolekcja
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Zestaw Wysepka jest złożony z różnych
elementów piankowych, które mogą zostać
wykorzystanie nie tylko razem, ale i każda
oddzielnie. W zestawie znaleźć można
siedem elementów, w różnych kolorach i
o rozmaitych kształtach. Stwarzają duże
pole do popisu dla kreatywnych zabaw. Są
całkowicie bezpieczne podczas użytkowania
dzięki ich wykonaniu.

Wysepka Natura
Wymiary: wys. 24 x szer. 145 x gł. 145 cm

674,90 zł

Kształtki piankowe

4641676

Góra wspinaczkowa Natura
Góra wspinaczkowa kolekcji Natura jest to
zestaw, w którym znaleźć można aż 13 kształtek
różnego rodzaju, które złożone w całość dają
wiele możliwości co do ich wykorzystania, w
szczególności przez najmniejsze maluchy. Wymiary
po rozłożeniu: wys. 25 x szer. 250 x dł. 250 cm

4641675

1 399,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Pufy z granulatem
Zalety siedziska:
• styropianowy granulat i gryz gąbkowy gwarantuje miękkość i wygodę
siedzenia, a przy tym idealnie izoluje od zimnego podłoża,
• pufa dopasowuje się do anatomii ciała każdego dziecka,
• całkowicie bezpieczne podczas zabaw najmłodszych,
• lekkie, dzięki czemu może być z łatwością przenoszone przez dzieci do
różnych pomieszczeń
Wykonanie:
• pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu
gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie fotela nie ugniata się nawet po
długim użytkowaniu,
• zewnętrzna część pokrowca wykonana jest z bezftalanowego meditapu
- materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku
powierzchni,
• dodatkowe wzmocnienie dzięki zastosowaniu podwójnego szwu
wewnętrznego oraz nici elastycznych,
• wysoka jakość szycia i łączenia elementów

4641679 89,90 zł
żółty pastel

4641680 89,90 zł
ciemnożółty

4641681 89,90 zł

różowy pastel

4641682 89,90 zł

zielony pastel

4641683 89,90 zł
jasnoszary

4641684 89,90 zł

błękitny

Puf z granulatem mały
Wym.: dł. 40 x szer. 40 x wys. 40 cm

cena
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Siedziska zwierzaki

Słoń - siedzisko
Wym.: wys. 55 (wys. siedziska 30 cm) x dł. 79
x szer. 34 cm

Zebra siedzisko

4521124

4640440

Wym.: wys. 80 (wys. siedziska 30 cm)
x dł. 60 x szer. 34 cm

Wym.: dł. 60 x szer. 34 x wys. 60 cm

289,90 zł

4521122

289,90 zł

Oferta NOWOŚCI 2021/22

289,90 zł

Żyrafa - siedzisko

Siedzisko piankowe Alpaka
Wym.: wys. 50 x dł. 78 x szer. 20 cm

4640028

159,90 zł

Miękkie i sprężyste siedzisko w postaci wesołej
Alpaki. Wym.: wys. 80 (wys. siedziska 30 cm) x dł.
60 x szer. 34 cm

Siedzisko piankowe Jednorożec

4641669

4641667

339,90 zł

Wym.: 60 x 60 x 34 cm

Wygodne, miękkie
i sprężyste siedziska, które
z powodzeniem można
wykorzystać do rozmaitych
zabaw.

wszystkie ceny są cenami brutto
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339,90 zł

Kształtki piankowe

Delfin

107

Zestaw słoneczny
W skład zestawu wchodzi, stolik
słoneczny, kanapa słoneczna I, kanapa
słoneczna II, kanapa słoneczna III.

4527011

1 099,90 zł

Zestaw morski
W skład zestawu wchodzi, stolik morski,
kanapa morska I, kanapa morska II,
kanapa morska III.

4527013

1 099,90 zł

Zestaw Natura
W skład zestawu wchodzi, stolik natura,
kanapa natura I, kanapa natura II, kanapa
natura III.

4640522
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1 099,90 zł

Zestawy wypoczynkowe
Proste kanapy, o odpowiednio wykrojonym kształcie i o ciekawej kolorystyce. Wygodne, miękkie, a do tego
całkowicie bezpieczne kanapy i stolik, nie posiadają żadnych twardych elementów, wykonane z najwyższej
jakości materiałów. Lekkie, dzieci z łatwością mogą je samodzielnie przesuwać czy też przenosić. Pokrowiec
każdej kanapy zapinany jest na zamek błyskawiczny, dzięki czemu można go zdejmować, aby wyczyścić.
Wykonany z wytrzymałego materiału skóropodobnego.

Kanapa I
Wym.: wys. 60 x dł. 40 x gł. 45 cm

słoneczna
morska
natura

184,90 zł
184,90 zł
184,90 zł

Oferta NOWOŚCI 2021/22

4523110
4527014
4640518

Stolik
Wym.: śr. 45 x wys. 30 cm

4527010
4527017
4640521

słoneczny
morski
natura

142,90 zł
142,90 zł
142,90 zł

Narożnik
Wym. dł. 60 x szer. 60 x wys. 30 cm

słoneczny
morski
natura

239,90 zł
239,90 zł
239,90 zł

Kształtki piankowe

4641650
4641651
4641649

Narożnik z oparciem

Wym.: dł. 60 x szer. 60 x wys. 60 cm, wys. siedziska
30 cm

4641647
4641648
4641646

słoneczny
morski
natura

419,90 zł
419,90 zł
419,90 zł

Kanapa II
Wym.: wys. 60 x gł. 45 x dł. 80 cm

4523210
4527015
4640519

słoneczna
morska
natura

349,90 zł
349,90 zł
349,90 zł

Kanapa Natura III
Wym.: wys. 60 x dł. 120 x gł. 45 cm

4523310
4527016
4640520

słoneczna
morska
natura

459,90 zł
459,90 zł
459,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

109

Małe kostki do wesołej zabawy!

Zestaw klocków mini V, 12 el.
Zestaw 12 klocków składający się z:
4 x opona 1/2, wym .: dł. 60 x szer. 30 x wys. 15 cm
2 x duży wałek,
wym .: śr. 20 x wys. 15 cm
2 x mały wałek,
wym .: śr. 20 x wys. 7,5 cm
Opona 4 x 1/4, wym .: dł. 30 x szer. 30 x wys. 15 cm
Wym. zestawu: śr. 60 x wys. 45 cm

12 szt.

4641631

Zestaw klocków mini IV, 12 el.
12 klocków piankowych w trzech różnych kształtach i trzech
odcieniach zieleni. Zestaw składa się z:
3 x romb,
wym.: dł. 52 x szer. 30 x wys. 15 cm,
6 x mały trójkąt,
wym.: dł. 30 x szer. 26 x wys. 15 cm,
3 x duży trójkąt,
wym.: dł. 60 x szer. 17 x wys. 15 cm,
Wym. całego zestawu:
dł. 60 x szer. 52 x wys. 60 cm

4641627

669,90 zł

12 szt.
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584,90 zł

Klocki piankowe dla
maluszków

11 szt.
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8 szt.

Zestaw składający się z ośmiu kostek tej samej
wielkości, w różnych kolorach.
Wym.: dł. 20 x szer. 20 x wys. 20 cm.
Wym. całego zestawu: dł. 40 x szer. 40 x wys. 40 cm

Zestaw klocków dla maluszków składający się z:
3 x Kostka:
dł. 20 x szer. 20 x wys. 20 cm
2 x Prostopadłościan: dł. 40 x szer. 20 x wys. 20 cm
2 x Trójkąt:
dł. 20 x szer. 20 x wys. 20 cm
2 x Półwalec:
dł. 40 x szer. 20 x wys. 10 cm
1 x Półwalec:
dł. 20 x szer. 20 x wys. 10 cm
1 x daszek:
dł. 60 x szer. 20 x wys. 30 cm

4641597

4641614

Zestaw kostek, 8 elementów

279,90 zł

Zestaw 15 klocków dla maluszków
Zestaw 15 klocków dla niemowląt składający się z:
1x prostopadłościan, dł.15 x szer.15 x wys.30 cm,
2x prostokąt,
dł. 15 x szer. 7,5 x wys. 30 cm,
2x kostka,
dł. 20 x szer. 20 x wys. 20 cm,
1x mostek,
dł. 45 x szer. 15 x wys. 15 cm,
1x daszek,
dł. 45 x szer. 15 x 30 cm,
2x wałek,
śr. 15 x wys.30 cm,
2x półwałek,
śr. 15 x wys. 30 cm,
2x trójkąt,
dł. 15 x szer. 15 x wys. 15 cm,
2x półwałek,
śr. 15 x wys. 15 cm,
Zestaw wykonany z pianki, obszyty sztuczną skórą.

4641636

429,90 zł

Kształtki piankowe

Zestaw klocków mini I - 11 el.

15 szt.

379,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Kolorowa wyspa dla maluszków
bezpiecz
ne lustro

7 elem.
3x

1x

1x

1x

1x

Koło do raczkowania, 7 elem.

Wyspa do raczkowania, składająca się z 7
elementów piankowych, wymiary poszcz.
elementów:
- Materac, dł. 99 x szer. 46 x wys. 2 cm,
- Rampa dł. 59 x szer. 57 x wys. 20 cm,
- Schody dł. 59 x szer. 57 x wys. 20 cm,
- Fala dł. 59 x szer. 57 x wys. 20 cm,
- Trójkąt dł. 59 x szer. 51 x wys. 20 cm
Wym. całej wyspy: dł 155 x szer. 155 x wys. 20 cm

4641621

Mały budowniczy

e do c z
tw

ys
zczenia

Ła

30 elem.

Zestaw Super Cegła - Mix 30 szt
Zestaw 30 klocków piankowych w czterech kolorach
i czterech wielkościach, wykonanych z pianki,
obszytych pokrowcem ze sztucznej skóry. Rozmiary
cegiełek:
- dł. 25 x szer. 12 x wys. 6,5 cm
15 sztuk
- dł. 25 x szer. 12 x wys. 13 cm
5 sztuk
- dł. 50 x szer. 12 x wys. 6,5 cm
5 sztuk
- dł. 75 x szer. 12 x wys. 6,5 cm
5 sztuk

4641606
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809,90 zł

Biały domek

Wym.: dł. 120 x szer. 100 x wys. 110 cm

4641690

2 359,90 zł

Seria białych kształtek piankowych sprawdzi się idealne w salach integracji sensorycznej
(SI ) czy salach terapeutycznych. Pomogą stworzyć miejsce relaksu i odprężenia, w którym
dodatkowo można zainstalować różne urządzenia emitujące muzykę lub światło, co sprzyja
stymulacji i aktywizacji zmysłów.

1. Materac z granulatem, biały
Wym.: wys. 20 x dł. 200 x szer. 120 cm

4641692

379,90 zł

Wypełnienie z granulatu styropianowego
i gryzu gąbkowego sprawia, że materac
dopasowuje się do kształtu ciała użytkownika!
2

2. Materac składany, biały

Wym. materaca złożonego: dł. 160 x szer. 160 x
wys. 12 cm
Wym. materaca po rozłożeniu: dł. 320 x szer. 160 x
wys. 6 cm

4641693

Kształtki piankowe
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Białe kształtki piankowe

899,90 zł

1

3. Kostka mała, biała

Wym.: wys. 30 x wys. 30 x dł. 30 cm

4641691

74,90 zł

4. Pufa XL, biała

4
3

Wym.: śr. 80 x wys. 30 cm

4641695

374,90 zł

5. Belka długa,biała

Wym.: wys. 30 x szer. 30 x dł. 120 cm

4641689

239,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

5
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Nowe kąciki zabaw
Domek Elfów
Domek wykonany
z 15mm sklejki brzozowej,
dach i ściana boczna
z tkaniny poliestrowej
Tornado w kolorze
zielono-beżowym.

Dzieci uwielbiają małe domki,
w których mogą się schować i bawić!

Możliwość dokupienia
maty na podłogę domku!
Domek Elfów
Domek wykonany ze sklejki brzozowej 15mm,
daszek i ścianka boczna z tkaniny poliestrowej
Tornado w kolorze zielonym i beżowym.
Wym.: wys. 110 x szer. 130 x gł. 100 cm

6513060

849,90 zł

Materacyk do Domku Elfów
Wym.: wys. 3 x dł. 117 x szer. 93 cm, wym. po
złożeniu: wys. 9 x dł. 39 x szer. 93 cm

4641660

114

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

229,90 zł

Domek Jasia i Małgosi
do samodzielnego budowania
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81 szt.

Elementy
konstrukcyjne domku
wykonane ze sklejki
brzozowej. Daszek
z tkaniny poliestrowej
w kolorze zielonym.

Domek Jasia i Małgosi

6513061

Kształtki piankowe

Domek z klocków sklejkowych do samodzielnego
budowania, klocki wykonane ze sklejki brzozowej
12 mm, lakierowane.
Wym.: wys. 118 x szer. 118 x gł. 148 cm

1 799,90 zł

Możliwość budowania
dowolnych konstrukcji!

wszystkie ceny są cenami brutto
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Kącik gimnastyczny

Aby połączyć ze sobą drabinki
łukowe należy zestawiać na
przemian drabinkę wąską z szeroką.

1

Drabinka łukowa - szeroka

2

Drabinka łukowa - wąska

1

1

Drabinka łukowa - szeroka

2

1. Drabinka łukowa - szeroka

Solidna drabinka łukowa, wykonana ze sklejki i drewna bukowego. Pozwala na
wykonywanie różnorodnych ćwiczeń, co bardzo urozmaica lekcje wychowania
fizycznego. Wym.: szer. 54 x dł. 130 cm

4122125
2. Drabinka łukowa - wąska

344,90 zł

4122124

344,90 zł

3. Ścianka wspinaczkowa

Wym.: wys. 200 x szer. 125 x gł. 7 cm

Wym.: szer. 50 x dł. 130 cm

4520318
drewniane haczyki umożliwiają montaż
ławki na drabinie lub skrzyni

4. Ławka gimnastyczna 2 m

antypoślizgowe
nakładki

Wym.: dł. 2 x wys. 30 cm

4620005

116

1 287,90 zł

300 cm

5. Ławka gimnastyczna 3 m
Wym.: dł. 3 x wys. 30 cm

551,90 zł

www.novumedukacja.pl

4620006

Infolinia: 801 003 084

689,90 zł
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Drabinka Przedszkolna

Drabinka pojedyncza

Wym.: wys. 208 x szer. 62 x gł. 8 cm

4620001

Mała drabinka, którą można zamontować w każdej
sali. Daje możliwość przeniesienia niektórych
ćwiczeń do sal grupowych bez przebywania na sali
gimnastycznej.
Wym.: wys. 150 x szer. 62 x gł. 8 cm

Wym.: wys. 244 x szer. 92 x gł. 12 cm

551,90 zł

4620003

799,90 zł

4525555

459,90 zł

Kształtki piankowe

Drabinka mała

Pomost-kołyska drewniana
Maksymalne obciążenie 80 kg.
Wym.: 84 x 42 x 14,5 cm

4520321

199,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Przechowywanie akcesoriów
gimnastycznych
Wykonany ze sklejki brzozowej

Wykonany ze sklejki brzozowej

sprzedawany bez
piłek

Szafka na pomoce gimnastyczne
Kosz na piłki
Niezwykle pojemny kosz na piłki.
Wym.: 75 x 75 x 127 cm

4520230

118

436,90 zł

Wygodna i bardzo praktyczna szafka. Dzięki
zamontowanym kółkom bardzo łatwo ją
przemieszczać. Sprzedawane bez wyposażenia.
Wym.: wys. 80 x szer. 50 x dł. 90 cm

Wózek na akcesoria

4122099

6513059N

www.novumedukacja.pl

459,90 zł

Wózek wykonany ze sklejki brzozowej o gr. 12mm,
wyposażony w 2 kółka z hamulcem oraz 2 kółka bez
hamulca. Wym.: wys. 95 x szer. 50 x dł. 102 cm

Infolinia: 801 003 084

554,90 zł

Małe przedszkolne materace wykonane z twardej pianki poliuretanowej obszytej
bezftalanowym meditapem i podszyte mocnym antypoślizgiem.

Materac przedszkolny
Wym.: wys. 6 x szer. 60 x dł. 120 cm

4640076
4640075
4640074

149,90 zł
149,90 zł
149,90 zł

niebieski
żółty
zielony

Materace składane

y
dan
a
ł
k
s

Kształtki piankowe
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Materace przedszkolne

Materac trójdzielny

Składany materac idealny do kącików
wypoczynkowych, sal gimnastycznych oraz jako
zabezpieczenie przy ściankach wspinaczkowych.
Wym.: 180 x 70 x 4 cm

4641677
4641678

odcienie żółtego

275,90 zł

odcienie zielonego 275,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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REGULAMIN

Ogólne warunki sprzedaży dla klientów
NOVUM sp. z o.o. sp.k.
1) POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
a. adres do korespondencji: ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno;
b. adres poczty elektronicznej: biuro@novumedukacja.pl;
c. numer telefonu kontaktowego: (89) 623 29 85, (89) 623 29 86.
2. Niniejsze OWS stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami, chyba że Strony uzgodnią
co innego. W szczególności, jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, w skład umowy nie wchodzą
ogólne warunki sprzedaży, wzorce umów i regulaminy stosowane przez Klienta.
3. Brak wyraźnego sprzeciwu Strony wobec jakichkolwiek innych wzorców umownych niż
Ogólne Warunki Sprzedaży, jak i faktyczne wydanie Produktów lub wykonanie usługi przez
Sprzedawcę nie mogą być interpretowane jako akceptacja innych wzorców umownych niż
Ogólne Warunki Sprzedaży.
4. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze Stron z jakiegokolwiek prawa wynikającego z
naruszenia warunków umownych przez drugą stronę nie może być interpretowane, jako
zrzeczenie się takiego prawa.
5. Po zaakceptowaniu OWS przez Klienta mają one zastosowanie do wszystkich zamówień
składanych przez Klienta po tej chwili, do czasu zmiany treści OWS przez Sprzedawcę i
zaproponowaniu Klientowi nowych zasad współpracy oraz z wyjątkiem ustalenia przez stronę
innych zasad współpracy lub realizacji konkretnego zamówienia, w tym zawarcia odrębnej
pisemnej umowy.
6. Jeżeli strony zawarły odrębną pisemną umowę, postanowienia tej umowy mają
pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS. Strony mogą w odrębnej umowie
wyłączyć moc obowiązującą OWS w całości lub co do poszczególnych ich postanowień, jak też
zmieniać niektóre postanowienia OWS, jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Zmiany lub wyłączenia OWS mają zastosowanie wyłącznie do danej umowy, w której zostały
zawarte.
7. Niniejsze OWS dostępne są m.in. na stronie internetowej Sprzedawcy.
2) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z jednym z następujących trybów
TRYB 1:
1) Składają Państwo zamówienie na Produkty, które chcą kupić > 2) Na podstawie zamówienia
przygotowujemy dla Państwa dopasowaną ofertę i przedstawiamy ją Państwu do akceptacji
> 3) W przypadku akceptacji oferty Umowa Sprzedaży zostaje zawarta > 4) W przypadku
dodatkowych uzgodnień, w tym uwag do oferty lub zamówienia zgłoszonych przez każdą
ze stron, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia, co do kwestii
będących przedmiotem uzgodnień.
TRYB 2:
1) Składają Państwo zamówienie zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego www.
novumedukacja.pl > 2) Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Państwa
przycisku „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem płatności”.
2. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej zawarcie.
Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje w szczególności np. poprzez przesłanie
przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
3. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego, w naszej ofercie złożonej w
odpowiedzi na Państwa zamówienie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku
ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz
z podatkami tytułem Umowy Sprzedaży, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za
transport, w przypadku, gdy transport nie jest darmowy), montażu oraz o innych kosztach, a gdy
nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani
w naszej ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem Umowy Sprzedaży (to jest
przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).
4. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zamówienia, zawarcie Umowy
Sprzedaży oraz ewentualne jej zmiany może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami:
za pośrednictwem Sklepu Internetowego, osobiście w naszej siedzibie, pisemnie, drogą poczty
elektronicznej (mailowo), telefonicznie lub faksem.
5. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko (w przypadku nie konsumentów
- pełną nazwę Państwa firmy oraz NIP), adres, numer telefonu kontaktowego oraz dane
dotyczące umowy: Produkt/y, ilość Produktu/ów, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres
zamawiającego oraz adres montażu urządzeń. W przypadku braku niektórych informacji
poprosimy Państwa o ich uzupełnienie.
6. Niezależnie od sposobu nawiązania współpracy Umowa Sprzedaży jest zawierana zawsze
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym oraz
Ustawą o Prawach Konsumenta.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez doręczenie niniejszych OWS przed zawarciem Umowy Sprzedaży
oraz dowodu zakupu. Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie,
zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej Umowy Sprzedaży może
nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie
ustaleń na piśmie).
3) WARUNKI WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Każda ze Stron ma prawo wstrzymać się z wykonaniem niewykonanych jeszcze zobowiązań
z tytułu Umowy Sprzedaży, jeżeli druga Strona nie wykonuje któregokolwiek ze swoich
zobowiązań w ramach tej Umowy. W takim przypadku każda ze Stron ma prawo wyznaczyć
drugiej stronie dodatkowy termin wykonania danego zobowiązania, z zastrzeżeniem, że w
przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Strona, która go wyznaczyła będzie mogła
odstąpić od Umowy Sprzedaży.
2. W przypadku Produktów będących placami zabaw, wykonanie projektu i zgłoszenie budowy
placu zabaw do odpowiednich organów, przygotowanie bezpiecznej nawierzchni, demontaż
starych urządzeń, krzewów, drzew, przygotowanie terenu jest obowiązkiem Klienta, o ile co
innego nie zostało uzgodnione przez Strony przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku Produktów będących placami zabaw, urządzenia placów zabaw standardowo
przygotowane są do montażu w gruncie na głębokość ok 60 cm. Klient jest obowiązany
zapewnić, aby teren, na którym ma być zamontowany plac zabaw był wolny od przeszkód typu:
gruz, beton, fragmenty fundamentów, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz
innych.
4. W przypadku braku przygotowania nawierzchni na miejscu montażu, Sprzedawca ma prawo
do żądania od Klienta odszkodowania z tytułu kosztów spowodowanych przez brak możliwości
zamontowania przez Sprzedawcę Produktu w uzgodnionym przez Strony terminie.
5. W przypadku urządzeń, które wymagają obetonowania (np. huśtawki, drążki gimnastyczne,
itd.), Klient jest obowiązany zapewnić, aby zostały one udostępnione do użytku nie wcześniej
niż 7 dni po montażu.
6. W przypadku zamontowania placu zabaw przez Sprzedawcę, usunięcie/ wywiezienie ziemi
pochodzącej z wykopu, po zakończeniu realizacji leży po stronie Klienta.
7. W przypadku zamontowania placu zabaw przez Sprzedawcę, Klient jest odpowiedzialny
wobec Sprzedawcy za powstałe z winy Klienta koszty spowodowane przez zmiany/modyfikacje
urządzeń oraz konieczność ponownego przyjazd ekipy montażowej w przypadku przełożenia
terminu montażu (nieprzygotowany teren, brak osoby odpowiedzialnej).
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8. W skład Produktu będącego piaskownicą lub składającego się częściowo z piaskownicy nie
wchodzi piasek.
9. Do czasu uregulowania należności za dostarczone Produkty, towar pozostaje własnością
Sprzedawcy (art. 589 w zw. z art. 590 Kodeksu Cywilnego).
4) KONTAKT Z NAMI
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna
(e-mail) oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje
dotyczące Umowy Sprzedaży. Zapraszamy również Państwa do kontaktu pisemnego lub
osobistego. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWS.
5) SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI
1. Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany przez Strony przed zawarciem Umowy
Sprzedaży. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i termin płatności, które są dostępne
w razie braku innych uzgodnień między Stronami.
2. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
3. Udostępniamy następujące sposoby płatności:
a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata).
b. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (na podstawie faktury VAT z
uzgodnionym wcześniej przez Strony terminem płatności).
4. Termin płatności:
a. W przypadku przedpłaty, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b. W przypadku płatności na podstawie faktury VAT z uzgodnionym wcześniej przez Strony
terminem płatności, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w uzgodnionym
terminie.
5. Za datę płatności przyjmuje się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Sprzedawcy.
6. Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu płatności jak również przełożenia
terminu montażu do momentu uregulowania płatności, zgodnie z zawartą umową.
7. W przypadku braku przeciwnego wskazania Klienta Sprzedawca jest uprawniony, w
zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie, zaliczyć (zarachować) płatności Klienta
najpierw na konto wcześniejszych nieuregulowanych terminowo zobowiązań Klienta względem
Sprzedawcy z tytułu wcześniejszych Umów Sprzedaży.
6) DOSTAWA
1. Sposób, termin i koszt dostawy są każdorazowo ustalane przez Strony przed zawarciem
Umowy Sprzedaży. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy dostawy, które mają
zastosowanie w razie braku innych uzgodnień między nami.
2. W przypadku Produktów będących wyposażeniem placów zabaw, koszt dostawy wyliczany
jest na podstawie odległości dzielącej miejsce dostawy od siedziby Sprzedawcy 2,5 zł/km netto.
Ostateczny koszt dostawy będzie zawarty w ofercie.
3. W przypadku Produktów niebędących wyposażeniem placów zabaw, dostawa jest
bezpłatna w przypadku, gdy łączna cena Produktów wchodzących w skład Umowy Sprzedaży
wynosi co najmniej 450,00 zł brutto.
4. W innych przypadkach niż wskazane wyżej oraz w braku innych ustaleń pomiędzy
Stronami, dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna. W przypadku Produktów niebędących
wyposażeniem placów zabaw, jeżeli w ofercie lub w formularzu zamówienia w Sklepie
Internetowym nie wskazano inaczej, koszty dostawy wynoszą 15,00 zł brutto dla zamówień
złożonych przez portal internetowy; 25,00 zł brutto dla zamówień złożonych inną drogą. W
przypadku Produktów będących wyposażeniem placów zabaw, których dostawa jest odpłatna,
koszty dostawy są wskazywane każdorazowo przed zawarciem Umowy Sprzedaży, w tym np. w
ofercie lub w formularzu zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
5. Jeżeli inny termin nie został uzgodniony przed zawarciem Umowy Sprzedaży, termin
dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy
Produktu do Państwa liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku przedpłaty - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku
rozliczeniowego Sprzedawcy.
b. W przypadku płatności na podstawie faktury VAT z uzgodnionym wcześniej przez Strony
terminem płatności – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
7) REKLAMACJE
1. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli sprzedany Produkt
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Warunki udzielanej przez nas Gwarancji zawarte są w odrębnych Ogólnych Warunkach
Gwarancji (na stronie www.novumedukacja.pl)
3. Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Produkt bez wad.
4. Reklamacja na podstawie udzielonej gwarancji powinna zostać złożona drogą poczty
elektronicznej na adres e-mail, w przypadku wyposażenia placów zabaw: serwis@
novumedukacja.pl, w przypadku pomocy edukacyjnych/mebli: biuro@novumedukacja.pl lub w
formie pisemnej na adres: ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno.
5. Reklamacja powinna zawierać:
a. kopię podpisanej karty gwarancyjnej oraz dokumentu potwierdzającego zakup;
b. dokładny adres miejsca montażu urządzenia;
c. szczegółowy opis zgłaszanej usterki;
d. dokumentację zdjęciową;
e. dane kontaktowe do osoby nadzorującej sprawę ze strony uprawionego(numer telefonu,
adres e-mail).
Spełnienie powyższych wymogów ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają
na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując
uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca
nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie
to uznał za uzasadnione.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt
wadliwy na adres: ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno. W przypadku Klienta będącego
konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj
Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego
konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt
Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi
za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (2) w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o świadczenie usług
w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
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lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) której
konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy oraz (6) do umów o świadczenie usług, jeżeli
Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy.
2. Z zastrzeżeniem 9 pkt. 1 OWS konsument, który zawarł umowę na odległość, może w
terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może
zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Gnieźnieńska 2, 12-100 Szczytno lub w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoce@novumedukacja.pl. W
załączniku nr. 1 znajdą Państwo wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku nr
2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której
Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy
w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami
lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na
regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z
rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia
zawarcia umowy.
4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z
art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej
kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
5. Zawarte w niniejszym punkcie 8. OWS postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od
dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą
fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści
tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_
sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
(telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy
konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej
informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
b. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na
miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
c. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo
pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej
801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie
wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym
(platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z
punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub
pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/
spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)
10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI
1. Niniejszy punkt 11. OWS oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i
tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021
r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach i reklamach Sprzedawcy nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do wymiarów lub wagi, a
także ilustracje, opisy i rysunki, zawarte lub dołączone do materiałów handlowych składanych
Klientowi przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter informacyjny, chyba że wyraźnie
wskazano inaczej
3. Klient zobowiązuje się, w granicach dopuszczalnych prawem, do nie korzystania z
ewentualnie przysługującego mu prawa/do powstrzymania się z żądaniem wykonania
wymagalnych zobowiązań w stosunku do Sprzedawcy. Potrącenie wierzytelności Klienta w
stosunku do Sprzedawcy z wierzytelnością przysługującą Sprzedawcy wobec Klienta może
nastąpić tylko za pisemną zgodą Sprzedawcy, pod rygorem nieważności.
4. Sprzedawca może bez zgody Klienta przenieść wierzytelności wynikające z łączącego go z
Klientem stosunku prawnego na osobę trzecią. Nie dopuszcza się dokonania przez Klienta cesji
praw wynikających z zawartej umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich
bez pisemnej zgody Sprzedawcy, pod rygorem nieważności.
5. Sprzedawca ma prawo żądać – na każdym etapie realizacji Umowy Sprzedaży, a w
szczególności przed wydaniem Produktu i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności
- uiszczenia całej należności z góry albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń
płatności, w terminie i zakresie określonym przez Sprzedawcę.
6. Zgłoszenie przez Klienta reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny Produktu i
wszelkich kosztów związanych z umową w terminie określonym w fakturze lub określonym przez
Sprzedawcę
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia obowiązku Klienta do podpisywania,
opieczętowywania (pieczęcią firmową) i odsyłania pocztą (za potwierdzeniem odbioru)
papierowych faktur VAT.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do upoważnienia Klienta do zakupu Produktów
(nieopłaconych w dniu zawarcia umowy) do kwoty określonej przez Sprzedawcę, co stanowi
limit kredytowy. Przekroczenie limitu kredytowego upoważnia Sprzedawcę w każdym czasie do
ograniczenia sprzedaży Produktów dla Klienta lub wstrzymania realizacji umów. Limit kredytowy
dotyczy wszystkich niezapłaconych należności, nawet jeśli są przed terminem płatności.

9. Na każdym etapie realizacji każdej umowy, w każdym czasie Sprzedawca zastrzega sobie
prawo do podwyższenia ceny Produktu, w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyny
podwyższenia ceny towaru takiej jak podwyższenie cła, wprowadzenie innych obciążeń
publicznoprawnych, wzrost ceny surowca, zmiana kursów walut.
10. W przypadku określenia przez Sprzedawcę w fakturze warunków dostawy w sposób
odmiennych od regulacji zawartych w Umowie Sprzedaży lub OWS, warunki dostawy
określone w fakturze mają pierwszeństwo przed odpowiednimi regulacjami w Umowie
Sprzedaży lub OWS.
11. Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia od ustanowienia przez Klienta
zabezpieczenia płatności za towar lub usługę w formie, zakresie i terminie określonym przez
Sprzedawcę.
12. Na każdym etapie realizacji umowy Sprzedawca uprawniony jest do zażądania od Klienta
ustanowienia zabezpieczenia płatności za towar lub usługę w formie, zakresie i terminie
określonym przez Sprzedawcę.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo rozliczania wzajemnych należności i zobowiązań
poprzez kompensatę finansową.
14. W przypadku nieuzasadnionego wezwania ekipy serwisowej, zgodnie z warunkami
gwarancji, Sprzedawca zastrzega, że Klient zostanie obciążony opłatą ryczałtową w wysokości
500 zł netto.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz
kolorystycznych wynikających z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania Produktów. Mogą
wystąpić różnice w kolorystyce i wyglądzie prezentowanych Produktów na zdjęciach i w
rzeczywistości.
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo doliczenia do ceny towaru dodatkowych kosztów
związanych z umową, w wysokości określonej przez Sprzedawcę
17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w produkcji, wysyłce i dostawie
towaru lub niewykonanie zobowiązań umownych, w całości lub w części, wskutek wojny
(wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), strajku lub innego konfliktu pracowniczego,
wypadku, pożaru, powodzi, wypadków losowych, opóźnień w transporcie, braków
zaopatrzeniowych, awarii urządzeń, nagłych zmian w zakresie warunków pracy zakładu
produkcyjnego, zmiany ustaw, rozporządzeń lub innych przepisów mających znaczenie dla
wykonania Umowy Sprzedaży, działań organów i agencji państwowych, bądź innych przyczyn
całkowicie niezależnych od Sprzedawcy, a także jeśli wykonanie zobowiązań umownych przez
Sprzedawcę okazało się nadmiernie uciążliwe wskutek pojawienia się okoliczności, których
wykluczenie było istotnym warunkiem dla potwierdzenia zamówienia.
18. W takim przypadku, Sprzedający ma prawo do uzasadnionego terminu dodatkowego
dla wykonania swoich zobowiązań, a także do rozdzielenia produkcji pomiędzy klientów w
sposób, jaki uzna za słuszny. Sprzedawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o
powyższym Klienta.
19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni
od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
20. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Umową
Sprzedaży, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności.
21. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę
prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za
wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu
Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie
kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń
kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku
zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie
zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
22. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWS z ważnych przyczyn,
to jest: zmiany przepisów prawa; istotnych zmian w zakresie sprzedawanego asortymentu
i świadczonych usług, sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
realizację współpracy pomiędzy stronami.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszych OWS umów o charakterze ciągłym
(np. stałej współpracy) zmienione OWS wiążą Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo
powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych
od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana OWS skutkowała wprowadzeniem
jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od
umowy.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszych OWS umów o innym charakterze niż
umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany OWS nie będą w żaden sposób naruszać praw
nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian OWS, w szczególności zmiany OWS nie
będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub
wykonane Umowy Sprzedaży.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS okaże się nieważne w całości lub w części,
pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek
którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc
prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz.
1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
12) ZMIANY
NOVUM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz
kolorystycznych wynikających z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania produktów. Mogą
wystąpić różnice w kolorystyce i wyglądzie prezentowanych produktów na zdjęciach i w
rzeczywistości. NOVUM nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie powstałe podczas
druku niniejszego katalogu. NOVUM zastrzega sobie zawartość niniejszego katalogu na
podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z
1994r. Nr 24, poz.83).

Planujesz inwestycję?
Oczekujesz wizyty naszego konsultanta?
Zadzwoń!

Kierownik działu handlowego:
Przemysław Konstanty 501 512 539

Biuro obsługi klienta
Justyna Kotula
tel. 504-439-118
E-mail: justyna.kotula@novumgrom.com

woj. kujawsko-pomorskie
woj. pomorskie
woj. zachodniopomorskie
woj. lubuskie
woj. dolnośląskie
Kornelia Kryszyłowicz
tel. 500-878-469
E-mail: kornelia.kryszylowicz@novumgrom.com

woj. warmińsko-mazurskie
woj. podlaskie
woj. podkarpackie
woj. małopolskie
woj. opolskie
woj. śląskie
Natalia Turkot
tel. 512-298-592
E-mail: natalia.turkot@novumgrom.com

woj. mazowieckie
woj. lubelskie
woj. świętokrzyskie
woj. wielkopolskie
woj. łódzkie

Przedstawiciele terenowi
woj. warmińsko-mazurskie
Marcin Mozol
tel. 504-439-122
E-mail: marcin.mozol@novumgrom.com

woj. mazowieckie
Piotr Stachnik
tel. 500-878-468
E-mail: piotr.stachnik@novumgrom.com

woj. podkarpackie
Piotr Mroczko
tel. 789-445-197
E-mail: piotr.mroczko@novumgrom.com

Joanna Smolaga
tel. 668-294-833
E-mail: joanna.smolaga@novumgrom.com

woj. pomorskie
Beata Sulkowska
tel. 504-439-071
E-mail: beata.sulkowska@novumgrom.com

Biuro Novum

ul. Gnieźnieńska 2
12-100 Szczytno, Polska
tel. /+48 89/ 623 29 85
fax. /+48 89/ 623 29 87
e-mail: pomoce@novumedukacja.pl

Zeskanuj kod i obejrzyj
film o naszej firmie!

INFOLINIA: 801 003 084
www.novumedukacja.pl

Novum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz kolorystycznych wynikających
z potrzeby i chęci ciągłego udoskonalania produktów. Novum zastrzega sobie również prawo zmiany cen.
Aktualne ceny znajdują się na naszej stronie internetowej www.novumedukacja.pl

