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Naturalnie dla dzieci!
Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą,
na szczególną uwagę w niniejszym katalogu zasługują:
•

nowa kolekcja mebli FLO

•

nowe meble szkolne

•

kolekcja Domków Feria

•

nowe kolory drzwiczek szatni

•

białe korpusy szafek Feria

•

nowa kolekcja szatni wiszących

•

nowe regały w kolekcji Kameleon

•

kolekcja piankowa Natura

•

białe regały szatniowe

•

nowe siedziska piankowe i pufy

•

odświeżona kolekcja mebli NV

•

białe kształtki piankowe do sal SI

•

różowe drzwi i szuflady w kilku kolekcjach

•

różowe krzesła bukowe NOVUM

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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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!

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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PŁYTA LAMINOWANA KLON, DĄB MLECZNY
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
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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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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
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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!
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PROJEKT:
Niestandardowy kształt blatów umożliwia łączenie ich w
niespotykane figury. Całości dopełniają detale w postaci okrągłych
czarnych uchwytów i ukośnych frezowań w drzwiczkach i szufladach,
okrągłych otworów w oparciach krzeseł oraz drążków, które kryją w

Wyposażenie sal

Kolekcja mebli FLO

sobie kilka zastosowań.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Połączenie jasnej klonowej
płyty z bielą i antracytem daje
możliwość ciekawej aranżacji
nowoczesnych wnętrz dla dzieci.
Charakterystyczne dla kolekcji
strzeliste zwieńczenia szafek
nadają całości wyrazistej formy,
a zarazem przynoszą miłe
skojarzenia.
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Kolekcja mebli FLO
Wyposażenie sal
Nowatorskie rozwiązanie w
postaci drążków w górnych
półkach szafek oraz designerskie
detale takie jak skośne frezy na
frontach drzwi i szuflad nadają
kolekcji oraz pomieszczeniu, w
którym się znajduje wyjątkowości
i nieprzeciętnego wizerunku.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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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). Plecy szafek
wykonane są z płyty HDF z jednostronnym dekorem w tonacji klonu.

prawa

Szafka niska FLO

Szafka wysoka FLO

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

biała
antracyt
cena

lewa

Kolekcja mebli FLO

lewa

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

prawa

lewa

6513115
6513116

6513117
6513118

699,90 zł

699,90 zł

biała
antracyt
cena

prawa

lewa

6513111
6513112

6513113
6513114

859,90 zł

859,90 zł

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

79,90 zł

6513109

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

129,90 zł

Praktyczna półka na książeczki. Posiada drążek zapobiegający wypadaniu
prezentowanych pozycji. Wykonana została z płyty wiórowej laminowanej
oraz dwóch rodzajów płyty MDF - lakierowanej i obustronnie laminowanej.

Szafka wisząca FLO
Półka wisząca FLO mała

Półka wisząca FLO duża

Wym.: szer. 103 x wys. 15 x gł. 15 cm

6513135

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

199,90 zł

6513136

wszystkie ceny są cenami brutto

259,90 zł

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

6513121

pomoce@novumedukacja.pl

499,90 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
Wym.: wys. 161 x szer. 135 x gł. 20 cm

biała
antracyt
cena

prawa

lewa

6513122
6513123

6513124
6513125

659,90 zł

659,90 zł

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

biała
antracyt
cena

prawa

lewa

6513137
6513138

6513139
6513140

1 399,90 zł

1 399,90 zł

Wyposażenie sal

Kolekcja mebli FLO

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 materacyk 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

1 099,90 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

399,90 zł
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STOŁY

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

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

Wymiary: 71 x 60 x 1,8 cm
Nogi do stołów dostępne są w osobnej sprzedaży.

249,90 zł

6513126

429,90 zł

6513127

Komplet 4 nóg drewnianych
38 cm, rozm. 0
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.

429,90 zł

6513128

6513126

4 szt.

6512533
6512534
6512535
6512536

Blat stołu FLO szer. 131 cm antracytklonowy

6513127

6513128

149,90 zł
159,90 zł
169,90 zł
189,90 zł
Kształty blatów stołów FLO

Istnieje możliwość dokupienia nóg z dokrętkami.

Kolekcja mebli FLO

Blat stołu FLO szer. 131 cm białoklonowy

Blat stołu FLO szer. 71 cm biały

KRZESŁA
kolor/wysokość

białe
czarne

21 cm,
rozm. „0“

26 cm,
rozm. „1“

31 cm,
rozm. „2“

35 cm,
rozm. „3“

6513147
6513148

6513129
6513132

6513130
6513133

6513131
6513134

239,90 zł

299,90 zł

319,90 zł

359,90 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

359,90 zł

Wym.: szer. 60 x wys. 108 cm

6513145

499,90 zł

Wym.: szer. 30 x wys. 70 cm

6513143

239,90 zł

Wym.: szer. 60 x wys. 78 cm

6513144

379,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Wym.: szer. 60 x wys. 138 cm

6513146

599,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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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.

22

Kolekcja mebli NEA

Blaty stołów w kolekcji NEA wykonane są z płyty pokrytej laminatem HPL,
brzegi zabezpieczone 2 mm ABS - przypominającym przekrój sklejki.

Komplet nóg kwadratowych
Komplet 4 szt.

6512796
6512797
6512798
6512799

Biały blat stołu
6512800

kwadratowy

Wymiary: 79 x 79 x
2,8 cm

399,90 zł

6512805

Wymiary: 119 x 79 x
prostokątny
2,8 cm

499,90 zł

Wym.: wys. 38 cm
Wym.: wys. 44 cm
Wym.: wys. 50 cm
Wym.: wys. 56 cm

169,90 zł
179,90 zł
184,90 zł
189,90 zł

Wyposażenie sal

Grubość blatu 28 mm

Wykonane w całości z
wysokiej jakości sklejki
brzozowej.

kolor/wysokość

białe

21 cm,
rozm. „0“

26 cm,
rozm. „1“

31 cm,
rozm. „2“

35 cm,
rozm. „3“

6513170
219,90 zł

6512810
239,90 zł

6512815
259,90 zł

6512820
279,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

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

Średnia szafka NEA z 6
przegrodami

Wym.: wys. 98 x szer. 103 x gł. 40 cm

6512848

669,90 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

539,90 zł

559,90 zł

369,90 zł

Kolekcja mebli NEA

Średnia szafka NEA z 9
przegrodami

Szuflada NEA

Fronty szuflad NEA wykonane zostały
z lakierowanej płyty MDF. Każda z nich
posiada wysokiej jakości prowadnice
oraz ergonomiczny, drewniany uchwyt,
dzięki któremu pasują do pozostałych
elementów kolekcji. Wym.: szer. 33,4 x
wys. 14,5 x gł. 38 cm

NEA szafka mała

Wym.: wys. 38 x szer. 103,2 x gł. 40 cm

6513175

6513180

6513178

299,90 zł

129,90 zł
biała
oliwkowa 129,90 zł

Drzwi i szufladki w oddzielnej sprzedaży

Wyposażenie sal

w
Drzwi i szufladki
aży
ed
rz
sp
j
oddzielne

Komplet drzwi NEA wykonany jest z lakierowanej płyty MDF 16 mm

lewe

prawe

lewe

prawe

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
oliwkowe

lewe

prawe

6512825
6512828
129,90 zł

6512830
6512833
129,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

białe
oliwkowe

lewe

prawe

6512835
6512838
179,90 zł

6512840
6512843
179,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Szafki

Dodatkowa półka za
siedziskiem

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

6512857

naturalny

139,90 zł

Pojemne szuflady
Biblioteczka NEA z materacem

6512855

Kolekcja mebli NEA

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

2 199,90 zł

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

6512850

6512853
559,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

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

Wyposażenie sal

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

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

6512849

pomoce@novumedukacja.pl

779,90 zł
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meble do współczesnej architektury
wnętrz dziecięcych
28

Kolekcja mebli TAB
Wyposażenie sal
wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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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.
30

Kolekcja mebli TAB
Wyposażenie sal

Krzesła TAB
Krzesełko TAB
26 cm, rozm. „1“ 31 cm, rozm. „2“ 35 cm, rozm. „3“
6512649N
449,90 zł

6512650N
469,90 zł

6512651N
539,90 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

399,90 zł
549,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

6512655N
6512656N
6512657N

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

pomoce@novumedukacja.pl

299,90 zł
319,90 zł
359,90 zł
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Szafki i biblioteczki
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6512686

859,90 zł

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

6512669N

naturalny

119,90 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

649,90 zł

499,90 zł

Drzwiczki TAB

Drzwi TAB

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

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

6512662
6512663

69,90 zł
69,90 zł

lewe
prawe

Biblioteczka TAB z materacem

6512664
6512665

lewe
prawe

Szafa z przegródkami TAB

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

6512666N

Biblioteczka niska TAB na kółkach

359,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

999,90 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

Kolekcja mebli TAB

Szafa wysoka TAB

219,90 zł
219,90 zł

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

pomoce@novumedukacja.pl

1 099,90 zł
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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 4 kolorach, co pozwala
klientom na dostosowanie mebli do kolorystyki sali przedszkolnej i szkolnej.

34
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Kolekcja szafek Kameleon
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 4 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

252,90 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

289,90 zł

378,90 zł

Wym.: wys.124 x szer. 41 x gł. 40 cm

466,90 zł

302,90 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

99,90 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

99,90 zł

6513166K

6513167K

4641389

szary

99,90 zł

521,90 zł

368,90 zł

6512782K

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

6512783K

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

36

biały
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szary

49,90 zł

zielony

różowy

Infolinia: 801 003 084

62,90 zł

39 cm
39 cm

NOWY KOLOR
różowe
białe
szare

zielone

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

6512784L

6512785L

91,90 zł

1 szt.

6512786L

109,90 zł

1 szt.

137,90 zł

Wyposażenie sal

1 szt.

Kolekcja szafek Kameleon

115 cm

Drzwiczki wysokie

76 cm

Drzwiczki średnie

38 cm

Drzwiczki małe

39 cm

37
39 cm

różowe
białe
szare

zielone

cm

19 cm

cm

19 cm

37

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

6512787L

6512788L

1 szt.

72,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

1 szt.

99,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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numer

38

ilość

nazwa

cena

wartość

6513166K

Szafka maxi Kameleon

2

521,90 zł

1 043,80 zł

6512781K

Kameleon regał wysoki

1

302,90 zł

302,90 zł

6512778K

Kameleon szafka średnia

3

378,90 zł

1 136,70 zł

6512784T

Kameleon drzwi małe, różowe

6

91,90 zł

551,40 zł

6512784B

Kameleon drzwi małe, białe

8

91,90 zł

6512784G

Kameleon drzwi małe, szare

6

91,90 zł
razem

www.novumedukacja.pl

735,20 zł

cena

ZESTAWU

4 321,40 zł

551,40 zł
4 321,40 zł

Infolinia: 801 003 084

Kolekcja szafek Kameleon
Wyposażenie sal
numer

nazwa

ilość

cena

wartość

6512779K

Kameleon szafka wysoka

5

466,90 zł

2 334,50 zł

6512783K

Kameleon półka szeroka

3

62,90 zł

188,70 zł

6512784L

Kameleon drzwi małe, zielone

6

91,90 zł

551,40 zł

6512784B

Kameleon drzwi małe, białe

8

91,90 zł

735,20 zł

6512785L

Kameleon drzwi średnie, zielone

4

109,90 zł

439,60 zł

6512788B

Kameleon szuflada duża, biała

1

99,90 zł

99,90 zł

6512788L

Kameleon szuflada duża, zielona

1

99,90 zł
razem

wszystkie ceny są cenami brutto

cena

ZESTAWU

4 449,20 zł

99,90 zł
4 449,20 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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numer

nazwa

ilość

cena

wartość

6512781K

Kameleon regał wysoki

1

302,90 zł

302,90 zł

6512780K

Kameleon regał średni

1

252,90 zł

252,90 zł

6512782K

Kameleon półka wąska

2

49,90 zł

99,80 zł

6512778K

Kameleon szafka średnia

1

378,90 zł

378,90 zł

6512777K

Kameleon szafka niska

1

289,90 zł

289,90 zł

6512779K

Kameleon szafka wysoka

1

466,90 zł

466,90 zł

6512784L

Kameleon drzwi małe, zielone

2

91,90 zł

183,80 zł

6512784T

Kameleon drzwi małe, różowe

1

91,90 zł

91,90 zł

6512784G

Kameleon drzwi małe, szare

1

91,90 zł

91,90 zł

6512784B

Kameleon drzwi małe, białe

2

91,90 zł

183,80 zł

6512787B

Kameleon szuflada mała, biała

2

72,90 zł

145,80 zł

6512787L

Kameleon szuflada mała, zielona

1

72,90 zł

72,90 zł

6512787T

Kameleon szuflada mała, różowa

1

72,90 zł

72,90 zł

6512788B

Kameleon szuflada duża, biała

1

99,90 zł

99,90 zł

6512788G

Kameleon szuflada duża, szara

1

99,90 zł

99,90 zł

6512785B

Kameleon drzwi średnie, białe

2

109,90 zł

219,80 zł

4641389

Materacyk szary

1

99,90 zł
razem
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cena

ZESTAWU

3 153,80 zł

99,90 zł
3 153,80 zł

Infolinia: 801 003 084

Kolekcja szafek Kameleon
Wyposażenie sal
numer

nazwa

ilość

cena

wartość

6513166K

Szafka maxi Kameleon

1

521,90 zł

521,90 zł

6513167K

Regał maxi Kameleon

2

368,90 zł

737,80 zł

6512778K

Kameleon szafka średnia

2

378,90 zł

757,80 zł

6512784G

Kameleon drzwi małe, szare

7

91,90 zł

643,30 zł

6512784B

Kameleon drzwi małe, białe

4

91,90 zł

367,60 zł

6512784L

Kameleon drzwi małe, zielone

3

91,90 zł

275,70 zł

6512787B

Kameleon szuflada mała, biała

4

72,90 zł

291,60 zł

6512787G

Kameleon szuflada mała, szara

1

72,90 zł

72,90 zł

6512787L

Kameleon szuflada mała, zielona

3

72,90 zł

218,70 zł

6512786B

Kameleon drzwi wysokie, białe

1

137,90 zł

137,90 zł

6512786L

Kameleon drzwi wysokie, zielone

1

137,90 zł
razem

137,90 zł
4 163,10 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

cena

ZESTAWU

4 163,10 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Domki Feria
Domki stanowią uzupełnienie kolekcji szafek Feria. Służą nie tylko do zabaw ale również jako
miejsca wyciszenia, odpoczynku oraz jako kąciki czytelnicze lub plastyczne. 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.

42
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Domki Feria
Wyposażenie sal
• Korpusy Domków wykonane z płyty wiórowej laminowanej - białej lub klonowej.
• Każdy z Domków posiada elementy wzmacniające i stabilizujące kontrukcję.
• W domkach-kryjówkach przednia osłona wykonana z lakierowanej płyty MDF.
• W domkach z półkami istnieje możliwość zamontowania drzwiczek i/lub szufladek z kolekcji
Feria w wybranym kolorze.
• W osobnej sprzedaży dostępne 3 rodzaje materacyków w dwóch kolorach do wyboru.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Domek Feria,
klonowy
6513161HEX

Domek Feriabiblioteczka,
klonowy
6513162KEX

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
Materiały wykonania

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

44

Materac w oddzielnej sprzedaży

6513160BEX

niebieski

879,90 zł

6513160HEX

biały

879,90 zł

Korpus:
płyta wiórowa
kolor biały
Fronty:
lakierowany MDF
niebieski

biały

www.novumedukacja.pl

Materiały wykonania

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

6513161BEX

niebieski

879,90 zł

6513161HEX

biały

879,90 zł

Infolinia: 801 003 084

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon
Fronty:
lakierowany MDF
niebieski

biały

Domek Feria z
półkami, klonowy

Domek Feria z tablicą,
suchościeralną
klonowy

6513165KEX

Domek Feria z półkami

Wyposażenie sal

Domki Feria

6513164KEX

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.

Materiały wykonania
Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa

Korpus:
płyta wiórowa

kolor biały

kolor klon

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

Drzwi w oddzielnej sprzedaży

Domek Feria z półkami, biały

4641697

szary

406,90 zł

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

4641703

niebieski

406,90 zł

6513165BEX

wszystkie ceny są cenami brutto

879,90 zł

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

6513165KEX

pomoce@novumedukacja.pl

879,90 zł
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Domek Feria,
biały

Domek Feria biblioteczka, biały

6513160BEX

6513162BEX

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 dwóch
kolorach do wyboru.

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor biały kolor klon

Materac w oddzielnej sprzedaży
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Materac w oddzielnej sprzedaży

Domek Feria z tablicą suchościeralną

Domek Feria z tablicą

Materacyk do domku Feria z tablicą

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

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

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

6513164BEX

biały

1 044,90 zł

6513163BEX

biały

1 055,90 zł

4641698

szary

136,90 zł

6513164KEX

klonowy

1 044,90 zł

6513163KEX

klonowy

1 055,90 zł

4641704

niebieski

136,90 zł

www.novumedukacja.pl
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Domek Feria
z półkami, biały
Domek Feria
z tablicą, biały

6513165BEX

Domek Feria - biblioteczka
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

Domki Feria

6513163BEX

Materac w oddzielnej sprzedaży

Domek Feria - biblioteczka

Siedzisko domku Feria - biblioteczka

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

6513162BEX
6513162KEX

biały

824,90 zł

klonowy

824,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor biały kolor klon

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

4641696

szare

323,90 zł

4641702

niebieskie

323,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Stwórz idealną przestrzeń z szafkami
systemu Feria!

Szafki systemu Feria to mnogość możliwości dowolnego zestawiania poszczególnych modułów.
W ofercie dostępne są cztery wysokości szafek, każda z nich w dwóch wariantach kolorystycznych
- biała lub klonowa.
Do szafek dokupić można szuflady i drzwi (z płyty laminowanej lub lakierowanej płyty MDF) bądź
pojemniki, z tworzywa, by przechowywanie stało się jeszcze łatwiejsze!
Bezpieczne systemy zamykania szafek oraz wysuwania i wsuwania pojemników nie wymagają
mocowania uchwytów, co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo bawiących się maluchów,
a do tego dowolność w regulacji półek czyni meble Feria niezwykle użytecznymi.
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Kolekcja szafek Feria
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

49

Drzwi i szuflady FERIA

dostępne są w dwóch wariantach wykonania
PŁYTA MDF

PŁYTA LAMINOWANA

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

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

Korpus w kolorze białym

drzwiczki płyta
laminowana,
zielone

drzwiczki MDF,
różowe

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

50
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Szafki na szuflady i drzwiczki
Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon

4470425EX

479,90 zł

Szafka Feria średnia

Szafka Feria duża

Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470426EX

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

581,90 zł

4470427EX

659,90 zł

Szafka Feria wysoka

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

4470428EX

879,90 zł

Kolekcja szafek Feria

Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm

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

479,90 zł

581,90 zł

659,90 zł

879,90 zł

Wyposażenie sal

Szafka Feria mała

render 4 szafek z drzwiami i szufladami

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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• lakierowane ekologicznymi farbami
fronty w żywych kolorach
• okrągłe otwory zamiast uchwytów
• 4 kolory do wyboru
• pełen wysuw szuflad
• drzwi z cichym domykiem

szuflada duża
drzwiczki

3 x szuflada mała

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

różowy

4470430TEX

4470431TEX

4470432TEX

biały

4470430HEX

4470431HEX

4470432HEX

błękitny

4470430BEX

4470431BEX

4470432BEX

szary

4470430EXS

4470431EXS

4470432EXS

1 szt.
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=

69,90 zł

www.novumedukacja.pl

1 szt.

89,90 zł

1 szt.

Infolinia: 801 003 084

57,90 zł

Kolekcja szafek Feria
Wyposażenie sal

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

nowy kolor
szuflad i drzwi
cichy domyk
pełen wysuw

40
34 cm

cm

34 cm

29 cm

cm

19 cm

9 cm

40

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

biały

4470440REX

4470441REX

4470442REX

1 szt.

wszystkie ceny są cenami brutto

72,90 zł

1 szt.

94,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

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

429,90 zł

505,90 zł

na 36 płytkich
pojemników

568,90 zł

783,90 zł

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
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

429,90 zł

=

1 x pojemnik jumbo
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505,90 zł

=

1 x pojemnik płytki
1 x pojemnik duży

www.novumedukacja.pl

na 36 płytkich
pojemników

568,90 zł

=

2 x pojemnik
głęboki

4 x pojemnik
płytki

Infolinia: 801 003 084

783,90 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

Kolekcja szafek Feria

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

granatowy

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

jumbo

Wyposażenie sal

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

z
w komplecie
Prowadnice
i!
pojemnikam

pomoce@novumedukacja.pl
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Szafki z półkami
Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon

Szafka Feria z półkami mała

Wym.: wys. 66 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470460EX

353,90 zł

Szafka Feria z półkami średnia
Wym.: wys. 95 x szer. 105 x gł. 45 cm

4470461EX

439,90 zł

Szafka Feria z półkami duża

Szafka Feria z półkami wysoka

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

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

4470462EX

4470463EX

529,90 zł

871,90 zł

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
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

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

4470460BEX

4470461BEX

4470462BEX

4470463BEX

353,90 zł

439,90 zł

529,90 zł

871,90 zł

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

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

zielona limonka
żółty pastel
białe
różowe
cena
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4470467LEX
4470467MEX
4470467REX
4470467TEX
289,90 zł

Kolekcja szafek Feria
Atrakcyjne i funkcjonalne zamknięcia szafek systemu Feria (4470462EX, 4470463EX). 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.

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
żółty pastel
białe
różowe
cena

1 kpl.

6513158LEX
6513158MEX
6513158BEX
6513158TEX
378,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

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

numer

nazwa

ilość

cena

4470428BEX
4470427BEX

Szafka Feria wysoka, biała

2

879,90 zł

879,90 zł

Szafka Feria duża, biała

1

659,90 zł

659,90 zł

4470432BEX

Drzwiczki Feria MDF, niebieskie

15

57,90 zł

57,90 zł

4470432EXS

Drzwiczki Feria MDF, szare

15

57,90 zł

57,90 zł

4470430BEX

Szuflada mała Feria MDF, niebieska

9

69,90 zł

629,10 zł

4470430EXS

Szuflada mała Feria MDF, biała

9

69,90 zł

629,10 zł

razem

numer

nazwa

ilość

cena

4470463EX
4470462EX

Szafka Feria z półkami wysoka, klon

1

871,90 zł

871,90 zł

Szafka Feria z półkami duża, klon

2

529,90 zł

1059,80 zł

4470422EX

Szafka Feria na pojemniki duża, klon

1

568,90 zł

568,90 zł

6513158BEX

Drzwi wysokie Feria, białe

1

378,90 zł

378,90 zł

4470467REX

Drzwi duże Feria, białe

1

289,90 zł

289,90 zł

372055MB

Pojemnik głęboki, biały

18

54,90 zł
razem
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wartość

988,20 zł
4157,60 zł

Infolinia: 801 003 084

wartość

5 414,90 zł

Szafki Premium

System szafek PREMIUM

Pojemniki w osobnej sprzedaży. Str. 55

Otwór w blacie
ułatwia sprzątanie,
wystarczy
zsunąć klocki do
znajdującego się
poniżej pojemnika

Wym.: wys. 56 x szer. 81 x gł. 81 cm
Pasujące pojemniki: 8 x 15 cm

6520231

1 264,90 zł

1

Wyposażenie sal

1. Stół wielofunkcyjny niski

2. Szafka średnia 3 G z kółkami
Wym. wys. 88 x szer.105 cm x gł. 45 cm Pasujące
pojemniki: 12 x 15 lub 24 x 7,5 cm lub 24 x 7,5 cm

6520173

631,90 zł

3. Szafka średnia 2 G na pojemniki na
kółkach
Wym.: wys. 88 x szer. 71 x gł. 45 cm
Pasujące pojemniki: 4 x 15 cm lub 8 x 7,5 cm oraz
pojemniki max na kółkach.

6520182

329,90 zł

3

2

Pojemniki w osobnej sprzedaży. Str. 55
Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon kolor biały

4. Szafka średnia na pojemniki
Gratnells 3 z kółkami, biała PREMIUM

5. Szafka średnia na pojemniki
Gratnells 2 z kółkami, biała PREMIUM

6. Szafka niska na pojemniki Gratnells
3 z kółkami, biała PREMIUM

Korpus szafki wykonany z laminowanej płyty
wiórowej w białym kolorze. Szafka wyposażona jest
w kółka z blokadą. Pojemniki w osobnej sprzedaży.
Wym.: wys. 88 x szer. 105 x gł. 45 cm

Korpus szafki wykonany z laminowanej płyty
wiórowej w białym kolorze. Szafka wyposażona jest
w kółka z blokadą. Pojemniki w osobnej sprzedaży.
Wym.: wys. 88 x szer. 71 x gł. 45 cm

Korpus szafki wykonany z laminowanej płyty
wiórowej w białym kolorze. Szafka wyposażona jest
w kółka z blokadą. Pojemniki w osobnej sprzedaży.
Wym.: wys. 40 x szer. 105 x gł. 45 cm

6520173A

6520163A

6520153A

607,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

495,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

439,90 zł
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Kolekcja 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.

zamykana na klucz

regulowana półka
+/- 3,2 cm

solidne metalowe
uchwyty

4 mm szkło hartowane

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa

pojemne szuflady

kolor klon
Fronty, szuflady:
płyta wiórowa
kolor biały

Szafa NV7, białe fronty
Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

6513083

60
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Infolinia: 801 003 084

1 132,90 zł

Najwyższe standardy
mebli oraz jakość naszych
produktów potwierdzone
certyfikatami
Szafa NV11 z półkami, białe fronty

Szafa NV2, białe fronty

4 półki wewnątrz.
Wym.: wys. 182,5 x szer. 80 x gł. 42 cm

6513078

582,90 zł

6513085

736,90 zł

Szafa NV7, białe fronty

Szafa NV6, białe fronty

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

1 132,90 zł

6513082

Szafa RB6, białe fronty
Szafa posiada 10 przegród, każda zamykana na
klucz. Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

1 033,90 zł

6513076

1 319,90 zł

Wyposażenie sal

6513083

Kolekcja mebli NV

Wym.: wys. 182 x szer. 40 x gł. 42 cm

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

868,90 zł

6513077

Szafa NV4

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

857,90 zł

6513080

wszystkie ceny są cenami brutto

Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm

967,90 zł

Szafa na mapy RB5, białe fronty
6513075

Szafa NV5, białe fronty
6513081

901,90 zł

Szafa na ubrania NV9, białe fronty
Wym.: wys. 182 x szer. 100 x gł. 42 cm

549,90 zł

6513084

pomoce@novumedukacja.pl

769,90 zł
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Kolekcja mebli NV

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon

Trwałe

Funkcjonalne

Łatwe w pielęgnacji

Meble zostały wykonane z płyty wiórowej
o grubości 18 mm. 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.

Kolekcję uzupełnić
można o biurka:
MIX oraz RB - każde
dostępne w dwóch
wariantach. Str. 64-65
Stół

Lustro gabinetowe

Wym.: wys. 75 x szer. 120 x gł. 60 cm

6300016K
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Wym.: wys. 66,5 x szer. 106,5 x gł. 2,5 cm

492,90 zł

6512721K
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239,90 zł

Infolinia: 801 003 084

Kolekcja mebli NV

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

345,90 zł

Regał szeroki NV

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

6513090

422,90 zł

472,90 zł

901,90 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

549,90 zł

879,90 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

1 011,90 zł

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

6513093

pomoce@novumedukacja.pl

1 088,90 zł
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Biurka

Biurko do sali komputerowej
Wym.: wys. 75 x szer. 100 x gł. 70 cm, szer. półki na
komputer 25 cm

4520533

302,90 zł

Stolik z organizerem
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu,
wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiada
wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz półkę na
komputer montowaną po dowolnej stronie stolika.
Wym. 76 x 58 x 76 cm

Stolik z pojemnymi komorami (dwie o wym. 9 x 9 cm
i dwie o wym. 24 x 9 cm) na przybory do pisania i
inne drobiazgi. Stolik pozwala zaoszczędzić miejsce
w małej przestrzeni, wystarczy złożyć go, gdy nie
jest już potrzebny. Wykonany z lakierowanej sklejki
o gr. 18 mm. Wym. po rozłożeniu 80 x 58 cm, wym.
blatu 80 x 40 cm

D052491-05MB

092190MB

Stolik komputerowy STANDARD

359,90 zł

999,90 zł

Biurka RB
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

64

Biurko RB białe

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

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

6512728K

6512728B

542,90 zł

www.novumedukacja.pl

542,90 zł

Infolinia: 801 003 084

F E R IA

Krok 1

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

6512722KEX

302,90 zł

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

6512722BEX

1

302,90 zł

Biurka

Krok 2

Wyposażenie sal

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

144,90 zł

6512724HEX

białe płyta
laminowana

137,90 zł

Możesz użyć dowolnych drzwi lub szuflad z szafek Feria (patrz strona 53), jeśli
chcesz, aby Twoje biurko było bardziej kolorowe, pamiętaj tylko, że nie będziesz
w stanie go zamknąć. Tylko 6512723REX i 6512724HEX są zamykane.

Biurko MIX

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

939,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

5. Biurko MIX, białe fronty

Krzesła biurowe
znajdują się na str. 137

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

939,90 zł
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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.

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

505,90 zł

6512484K

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

581,90 zł

6512486K

566,90 zł

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

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

66

521,90 zł

6512485K
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Regał rogowy na kółkach, klon
Wym.: wys. 76 x szer. 80 x gł. 80 cm

631,90 zł

6512487K

Infolinia: 801 003 084

619,90 zł

Meble do dzielenia przestrzeni
Wyposażenie sal

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

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

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

103,90 zł
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Meble do dzielenia przestrzeni
DOMKOWO

Zestaw modułów meblowych, z których można stworzyć ciekawą wizualnie konstrukcję,
a zarazem w efektowny sposób podzielić przestrzeń przedszkolną z myślą o zachowaniu
jej funkcjonalności.

niski moduł może być montowany
z lewej albo prawej strony
1
2

1. Domkowo - Moduł A
Wym.: 155 x 120 x 42 cm

6521108EX

1 011,90 zł

2. Domkowo - Moduł B
Wym.: 155 x 120 x 42 cm

6521109EX

1 011,90 zł

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa

Należy skręcić ze sobą poszczególne moduły w kształt litery L lub przykręcić je do
ściany, żeby zapewnić stabilność konstrukcji.
Otwory w szafkach umożliwiają łączenie ze sobą poszczególnych modułów,
zapewniając tym samym stabilność konstrukcji
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kolor klon
Półki, ramki:
kolorowa płyta wiórowa
czerwony

zielony

pomarańcz żółty

Infolinia: 801 003 084

niebieski

Meble do dzielenia przestrzeni
Wyposażenie sal
Domkowo - Regał
pomarańczowy
Wym.: 65 x 60 x 42 cm

6521111EX

Domkowo - Regał żółty

Domkowo - Regał żółty
podwójny

6521117EX

6521118EX

6521112EX

Wym.: 65 x 60 x 42 cm

339,90 zł

Domkowo - Regał narożny
zielony
Wym.: 65 x 40 x 40 cm

6521114EX

Domkowo - Regał zielony

Wym.: 65 x 60 x 42 cm

339,90 zł

Wym.: 65 x 120 x 42 cm

Domkowo - Regał niebieski

Domkowo - Regał zielony

Domkowo - Szafka z
kontenerami

6521115EX

6521110EX

6521113EX

Wym.: 95 x 60 x 42 cm

252,90 zł

339,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Wym.: 65 x 60 x 42 cm

492,90 zł

404,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

581,90 zł

Wym.: 65 x 120 x 42 cm

568,90 zł
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Materac do parawanów

Wym.: dł. 80 x szer. 80 x wys. 7 cm

4641354
4641355

niebieski
zielony

158,90 zł
158,90 zł

Parawany

System parawanów został stworzony z myślą o najmłodszych użytkownikach, o dzieciach w wieku
żłobkowym. Trwałe, wykonane ze sklejki brzozowej parawany intrygują każdego malucha bez wyjątku.
Zygzaki, lusterka, różnorodne manipulacje sprawiają, że parawany są atrakcyjnym i funkcjonalnym
elementem wyposażenia sal żłobkowych, także ulubionym miejscem zabaw maluchów. Łącząc ze sobą
parawany zawierające rozmaite manipulacje można stworzyć interesującą przestrzeń do zabawy w
różnorakich formach.
1. Parawan Zygzaki
Wym.: wys. 65 x szer. 80 x gł. 1,2 cm,
szer. podstawy: 30 cm

6512466

378,90 zł

2. Parawan Płotek
Wym.: wys. 65 x szer. 80 x gł. 1,2 cm,
szer. podstawy: 30 cm

6512465
1

2

3

3. Parawan Furtka
Wym.: wys. 65 x szer. 80 x gł. 1,2 cm

6512464
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329,90 zł

Infolinia: 801 003 084

219,90 zł

Wykonane
ze sklejki brzozowej
12 mm, lakierowane
ekologicznymi lakierami
wodnymi.

Wyposażenie sal

Parawany

Stosując listwę do
mocowania parawanów
(6512462) można je
zamontować do ściany.

4. Parawan Lusterka
Lusterka z jednej strony ustawione są pionowo,
z drugiej zaś poziomo. Wym.: wys. 65 x szer. 80
x gł. 1,2 cm, szer. podstawy: 30 cm

6512468
5. Parawan Labirynt Kotek

lu

631,90 zł

Wym.: wys. 65 x szer. 80 x gł. 1,2 cm,
szer. podstawy: 30 cm

6512467
6. Łącznik typu T

str

a

4

378,90 zł

5

Wym.: wys. 12,2 x szer. 8,6 x gr. 1,5 cm

6512473
52,90 zł
7. Łącznik parawanów typu Krzyż
Wym.: wys. 1,5 x szer. 12 x gł. 12 cm

6512474
49,90 zł
8. Łącznik trójkątny parawanów

6

Wym.: wys. 12,3 x szer. 11 x gr. 1,5 cm

6512463
44,90 zł
9. Mocowanie parawanów do ściany
Wym.: wys. 46 x szer. 6 x gł. 6 cm
2 sztuki w komplecie.

6512462

118,90 zł

7

8

9

Łączniki umożliwiają zestawianie parawanów ze sobą
pod kątem 60 lub 90 stopni, co pozwala na tworzenie
wolnostojących ścianek manipulacyjnych.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Kolekcja mebli Kamieniczki

72

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.

Meble 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

Szafki Kamieniczki

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

6512236

302,90 zł

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

462,90 zł

Wyposażenie sal

6512235
Materiały wykonania

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

1

niebieski

zielony

2

różowy

Dobierz drzwi
3. Kamieniczki - drzwi pomarańczowe

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

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

6512240

302,90 zł

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

6512239

302,90 zł

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

6512237

302,90 zł

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

6512238

302,90 zł

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

6513168T

302,90 zł

3

wszystkie ceny są cenami brutto

4

5
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7
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Zestaw mebli TIR

Funkcjonalne
Połączenie tradycyjnej formy regału z zabawnym designem.
Pojemne szuflady zmieszczą wiele zabawek, gier czy książek.
Wyjmowane siedzenie w kabinie, odpowiednio wyprofilowane,
wykonane z pianki poliuretanowej jest miękkie i wygodne.
Dodatkowy schodek ułatwia wejście do auta.

74
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Trwałe
Zastosowanie kilku materiałów tworzy atrakcyjną wizualnie oraz
wytrzymałą konstrukcyjnie ściankę meblową: przednia część
kabiny wykonana z płyty mdf, biały regał z płyty wiórowej, boki
kabiny ze sklejki, siedzenie w kabinie oraz schodek z pianki
poliuretanowej.

Infolinia: 801 003 084

Tematyczne kolekcje meblowe
pojemne
półki

wysuwane
szuflady

Wyposażenie sal

ruch
om

a

n ic a
row
kie

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa

wysuwana szuflada
z przodu

kolor biały
Drzwi:
lakierowany MDF

wyjmowane siedzisko
i kostka piankowa

niebieski

Zestaw mebli TIR

Wym.: wys. 160 x szer. 244 x gł. 100 cm

6512461

3 919,90 zł

UWAGA!
Zestaw musi być zamocowany do ściany.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Złóż swój własny regał

zasłona z zapięciem
imitująca plandekę

zasłona na
suwak
obracane elementy
bezpieczne
lustro

dolne i boczne rolki szuflad
ruchome
koła zębate

pojemne,
mobilne szuflady
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Infolinia: 801 003 084

Drzwi tablica

5

Plandeka

Szuflada

5

Szuflada koła

164 cm

50 cm

82 cm

140 cm

83 cm

Tematyczne kolekcje meblowe

3

Wyposażenie sal

4

pó

łk a na kr
ed
ę

3. Plandeka
Regał wykonany z białej płyty
laminowanej o gr. 18 mm.
Wym.: wys. 140,5 x szer. 83 x gł. 50 cm

2. Panel manipulacyjny

Panel z lustrem i manipulacjami.
Wym.: wys. 142 x szer. 50 x gł. 5 cm

Plandeka wykonana z wytrzymałego,
poliestrowego materiału, wymiarem
dopasowana do dwóch zestawionych ze
sobą regałów 6512611.
Wym.: wys. 98 x szer. 164 x gł. 50 cm

6512611

6512613

6512616

1. Regał

528,90 zł

UWAGA! Regały muszą być
montowane do ściany

528,90 zł

462,90 zł

4. Drzwi Tablica

Drzwi do regału pokryte są farbą
tablicową.
Wym.: wys. 100 x szer. 82 x gł. 6 cm

6512612

395,90 zł

5. Szuflada

Wykonana z białej płyty laminowanej o gr.
18 mm, front z lakierowanej płyty mdf.
Wym.: wys. 36,5 x szer. 78 x gł. 46,5 cm
Wym.: szuflada koła wys. 36,5 x szer. 78
x gł. 47 cm

6512615
6512614

szuflada koła

wszystkie ceny są cenami brutto

395,90 zł
462,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Zestaw mebli Ołówek
Zestaw Ołówek

W zestawie: szafka Ołówek A, szafka
Ołówek C, szafka Ołówek D szafka
Ołówek E, szafka Ołówek G. Wym.
zestawu: wys. 200 x szer. 380 x gł. 40 cm

4520520

3 794,90 zł

Ołówek z pianki

Wym.: dł. 30 x szer. 30 x wys. 90 cm

4521420
4521421
4521422
4521423

197,90 zł
197,90 zł
197,90 zł
197,90 zł

żółty
niebieski
zielony
czerwony

Zestaw mebli Łąka

Zestaw mebli Łąka

Zestaw sprzed

Zestaw składa się z pięciu szafek.
Wym.: wys. 140 x szer. 358 x gł. 43 cm

6522006EX

78

3 541,90 zł

www.novumedukacja.pl

awany bez w

yposażenia

Infolinia: 801 003 084

1. Zestaw siedzisk z pszczółką
W zestawie stolik 4640221 i 4 pufki.

4640322

739,90 zł

Wyposażenie sal

Najwyższe standardy
mebli oraz jakość naszych
produktów potwierdzone
certyfikatami

2. Zestaw misie
Zestaw składa się z 4 szafek.
Wym.: wys. 152 x szer. 308 x gł. 40 cm

6522020EX

Tematyczne kolekcje meblowe

Zestaw mebli Miś

3 299,90 zł

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

5

TRWAŁE,

7

6

L
SO
IDNE KÓŁE

5. Stolik - Wesoły Miś
Wym.: śr. 60 x wys. 30 cm

4641363

339,90 zł

KA
CZ

6. Pufka - Wesoły Miś
Wym.: śr. 30 x wys. 20 cm

3. Biblioteczka „Miś”

4641362

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

4. Materac MIŚ

6512230EX

4640200

846,90 zł

Wym.: dł. 125 x szer. 121 x wys. 3 cm

wszystkie ceny są cenami brutto

99,90 zł

7. Wesołe Misie - Zestaw
W zestawie stolik i 4 pufki

345,90 zł

4641361

pomoce@novumedukacja.pl

736,90 zł
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Biblioteczki
ne i ł
pojem

atwo dostępne półki

półki z tkaniny

kółecz
ka zapewniają mobilność

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

Biblioteczka Jaś

6512725

6512726

492,90 zł

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

315,90 zł

Wielofunkcyjna biblioteczka pozwalająca na eksponowanie książek, gier i pomocy
edukacyjnych. Konstrukcja z klonowej płyty wiórowej oraz piankowy, miękki materac to
gwarancja wygody w trakcie oddawania się lekturze baśni i bajek. Zielony element wpisany w
naturalny odcień biblioteczki dodaje wyrazu całości. Mnogość półeczek i przegródek umożliwia
trzymanie książek w jednym miejscu. Konstrukcja biblioteczki umożliwia dostęp do każdej
przegródki. Piankowe siedzisko znajduje się w zestawie.

Biblioteczka z siedziskiem
Wielofunkcyjna biblioteczka pozwalająca na
eksponowanie książek, gier i pomocy edukacyjnych.
Miękki materac zapewnia miejsce do siedzenia.
Wykonana z płyty wiórowej w kolorze klonowym,
zielony element dekoracyjny ze sklejki.
Wym.: wys. 82 x szer. 151 x gł. 34 cm

6512355EX
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Infolinia: 801 003 084

729,90 zł

Biblioteczka Oaza
Zdejmowany
daszek z tkaniny

Biblioteczki

Półki na książki
po obu stronach

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

3 464,90 zł

Duży, stabilny domek w formie czytelni, idealny do odpoczynku
i wyciszenia. Dwa wygodne siedziska z oparciem w zestawie.
Szafka Pingwin
Zestawiając ze sobą 2 biblioteczki

Wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy
i kolorowej płyty MDF. Wym. 115 x 47,5 x 122 cm

uzyskujemy funkcjonalny mebel o spójnej

100853MB

Wyposażenie sal

6513017

759,90 zł

aplikacji, mobilny dzięki zamontowanym
kółeczkom, a co najważniejsze – bardzo
pojemny.

TRWAŁE,

L
SO

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

6512230EX

1 moduł

KA
CZ

1m

IDNE KÓŁE

oduł

846,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Idealne do kącików czytelniczych

1

1. Biblioteczka biała
Wykonana z białej płyty wiórowej laminowanej
biblioteczka wpisuje się w każdą aranżację, w której
króluje biel. Zastosowanie kolorowych obrzeży
dodaje uroku, przy jednoczesnym zabezpieczeniu
półek przed uszkodzeniami. Biblioteczka z jednej
strony posiada głębokie półki, mieszczące większą
ilość książek, czasopism czy gier, druga strona zaś
przeznaczona jest do ekspozycji pojedynczych
egzemplarzy. Wym.: wys. 114 x szer. 117 x gł. 45 cm

Dwustronna

6512414

Kółeczka z blokadą

659,90 zł

2. Regał na książki

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

6521213

581,90 zł

3. Biblioteczka TAB z materacem

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

6512667N

999,90 zł

4. 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
2

82
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4

6512855

Infolinia: 801 003 084

2 199,90 zł

1. Fotelik Franek

2. Kanapa podwójna Franek

Wym.: wys. 50 x szer. 41 x gł. 40 cm,
wys. siedziska 18,5 cm

Wym.: wys. 50 x szer. 78,5 x gł. 40 cm,
wys. siedziska 18,5 cm

6512389B

289,90 zł

6512390B

Wyposażenie sal

Biblioteczki

Siedziska Franek

388,90 zł

3. Siedzisko Franek
Wym.: dł. 38 x szer. 37 x wys. 34 cm

4640827
4640828
4640829
4640830

niebieskie
szare
zielone
pomarańczowe

131,90 zł
131,90 zł
131,90 zł
131,90 zł

niebieskie

szare

zielone

pomarańczowe

35 cm

Siedzisko ma
wysokość 26 cm

35

cm

4. Pojemnik do siedzisk

Wym.: wys. 15 x szer. 35 x gł. 35 cm

6512396B

wszystkie ceny są cenami brutto

184,90 zł

40

cm

30 cm

15 cm

40 cm

4 pojedyncze stoliki
tworzą jeden okrągły stolik

pomoce@novumedukacja.pl

5. Stolik Franek

Wym.: wys. 30 x szer. 40 x gł. 40 cm

6512392B

209,90 zł
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Infolinia: 801 003 084

Szatnie
Wyposażenie sal

Szatnie na miarę Twoich potrzeb
W naszej ofercie z pewnością znajdą się szatnie spełniające Państwa
oczekiwania. Są wśród nich moduły otwarte i takie z możliwością
zamontowania drzwiczek, z wąskimi i szerszymi przegrodami, z wysuwanym
siedziskiem, trudnopalne, a także nowe, wyższe moduły z dodatkową półeczką.
Ponadczasowe wzornictwo sprawia, że szatnie świetnie sprawdzają się
zarówno w nowoczesnych jak i tradycyjnych wnętrzach.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Szatnia modułowa

zes

ta wie p

o

tr

w

ó jn

y wiesza
k

gul

ow ane

st

op

re

ki
Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon

3 różne wysokości siedzeń i 3 szerokości
mocne potrójne wieszaki
szatnia wykonana z płyty wiórowej
klonowej
dodatkowa półka

86
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2 mm ABS
wycięcie listwy przypodłogowej
regulowane stopki
półka na obuwie

Infolinia: 801 003 084

Szatnie modułowe oferują
mnóstwo możliwości
zagospodarowania
przestrzeni. Zgodnie
z potrzebami, klient może
kupić tylko siedziska albo
półki, ale może również
z kilku elementów złożyć
cały mebel. Ważne jest by
komponując szatnię dobrać
odpowiednio elementy.

03

01

bok

półka

04

02

plecy

siedzisko

01
Szatnia modułowa półka 3

Szatnia modułowa półka 4

Szatnia modułowa półka 5

6512938

6512939

6512940

Wym.: wys. 45 x szer. 93 x gł. 32 cm

479,90 zł

Wym.: wys. 45 x szer. 116 x gł. 32 cm

606,90 zł

Szatnie

Wym.: wys. 45 x szer. 71 x gł. 32 cm

733,90 zł

wys.:
26 cm

Wyposażenie sal

wys.:
35 cm

wys.:
43 cm

02
Szatnia modułowa 3 siedzisko

Szatnia modułowa 4 siedzisko

Wym.: szer. 71 x gł. 40 cm

6512929
6512930
6512931

wys. 26 cm
wys. 35 cm
wys. 43 cm

Szatnia modułowa 5 siedzisko

Wym.: szer. 93 cm, gł. 40 cm

209,90 zł
219,90 zł
235,90 zł

6512932
6512933
6512934

wys. 26 cm
wys. 35 cm
wys. 43 cm

Wym.: szer. 116 cm, gł. 40 cm

259,90 zł
272,90 zł
285,90 zł

6512935
6512936
6512937

wys. 26 cm
wys. 35 cm
wys. 43 cm

03
Szatnia modułowa lewy bok
6512944 Wym.: wys. 156 x szer. 32 cm
6512945 Wym.: wys. 165 x szer. 32 cm
6512946 Wym.: wys. 173 x szer. 32 cm

297,90 zł
309,90 zł
329,90 zł

04
58,90 zł
59,90 zł
59,90 zł

Szatnia modułowa prawy bok
6512947 Wym.: wys. 156 x szer. 32 cm
6512948 Wym.: wys. 165 x szer. 32 cm
6512949 Wym.: wys. 173 x szer. 32 cm

wszystkie ceny są cenami brutto

58,90 zł
59,90 zł
59,90 zł

Szatnia modułowa plecy
6512941 Wym.: wys. 80 x szer. 70 cm
6512942 Wym.: wys. 80 x szer. 93 cm
6512943 Wym.: wys. 80 x szer. 116 cm

pomoce@novumedukacja.pl

49,90 zł
53,90 zł
66,90 zł
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Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon biały

podwójny wieszak
135 cm

ABS 2 mm
półeczka na obuwie
cjo n

aln a w

plastikowe stopki

e
rs

op

ja w

w

50

cm

ieszak
ó
126 cm

Szatnia uniwersalna
Klasyczne wzornictwo w nowoczesnym wydaniu stanowi charakterystyczną cechę
naszych szatni. W połączeniu z wysoką funkcjonalnością zapewnianą przez takie
elementy jak półeczki, wieszaki czy miejsce na buty możliwe jest stworzenie mebli
dopasowanych do każdej placówki edukacyjnej.

Certyfikaty jakości
potwierdzają najwyższe
standardy wykonania
naszych produktów.
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Infolinia: 801 003 084

Szatnie
1

2

3

4

5

6

1. Szatnia uniwersalna, biała 2

2. Szatnia uniwersalna, biała 3

3. Szatnia uniwersalna, biała 4

4. Szatnia uniwersalna, biała 5

6513095

6513096

6513097

6513098

Wym.: wys. 135 x szer. 52 x gł. 50 cm

378,90 zł

Wym.: wys. 135 x szer. 77 x gł. 50 cm

492,90 zł

5. Szatnia uniwersalna, biała
rogowa

6. Szatnia uniwersalna, biała 6

6513100

6513099

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

1 199,90 zł

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

593,90 zł

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

694,90 zł

Wyposażenie sal

do szatni narożnej można
zamontować 4 komplety
drzwiczek

Do szatni pasują drzwi Bańka i Fala
dostępne na stronie 90-91

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

795,90 zł

do szatni narożnej można
zamontować 4 komplety
drzwiczek
7

8

9

7. Szatnia uniwersalna 2

10

11

8. Szatnia uniwersalna 3

12

9. Szatnia uniwersalna 4

10. Szatnia uniwersalna 5

Wym.: wys. 135 x szer. 52 x gł. 50 cm

Wym.: wys. 135 x szer. 77 x gł. 50 cm

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

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

4470245EX

4470243EX

4470242EX

4470241EX

378,90 zł

492,90 zł

593,90 zł

694,90 zł

13. Hak trójramienny

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

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

12. Szatnia uniwersalna 6

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

11. Korpus uniwersalny rogowy
1 199,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

795,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

31,90 zł
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Drzwiczki Bańka

•
•
•
•
•

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

Drzwi małe Bańka

Wymiary

cena/szt.

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

45,90 zł
69,90 zł

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

90

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

Kolor

pomarańczowe

żółte

jasnozielone

zielone

białe

jasnoniebieskie

niebieskie

różowe

oliwkowe

szare

Drzwi małe

6512307EXF

6512307EXG

6512307EXD

6512307EXC

6512307EXH

6512307EXB

6512307EXA

6512307EXI

6512307UEX

6512307EXS

Drzwi duże

6512306EXF

6512306EXG

6512306EXD

6512306EXC

6512306EXH

6512306EXB

6512306EXA

6512306EXI

6512306UEX

6512306EXS

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

mi
e

Drzwiczki Fala

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

Wymiary

cena/szt.

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

34,90 zł

Drzwiczki małe
Fala

wym.: wys. 25 cm x szer. 24 cm

36,90 zł

Drzwi duże Fala

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

66,90 zł

Aplikacja Fala

Kolor

pomarańczowe

żółte

jasnozielone

zielone

białe

jasnoniebieskie

niebieskie

różowe

oliwkowe

szare

Aplikacja

4470232F

4470232G

4470232D

4470232C

4470232H

4470232B

4470232

4470232I

4470232UEX

4470232EXS

Drzwiczki małe 6513031FEX

6513031GEX

6513031DEX

6513031CEX

6513031HEX

6513031BEX

6513031AEX

6513031I

6513031UEX

6513031EXS

6512394FEX

6512394GEX

6512394DEX

6512394CEX

6512394HEX

6512394BEX

6512394AEX

6512394I

6512394UEX

6512394EXS

Drzwi duże

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

Szatnie

•

wygodne wycięcie zamiast uchwytu (naturalna wentylacja)
nasycony kolor oraz satynowa w dotyku powierzchnia
zaokrąglone krawędzie
najwyższej jakości zawiasy umożliwiające ciche zamykanie
drzwiczek
aż 10 kolorów do wyboru

Wyposażenie sal

•
•
•
•

e na zdjęcie
jsc
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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

694,90 zł

4

2. Szatnia Maxi 3

Wym.: wys. 163 x szer. 76 x gł. 50 cm

6512410EX

972,90 zł

Korpus szatni wykonany jest
z płyty wiórowej w kolorze klonu.

92
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5

6

3. Szatnia Maxi 4

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

6512411EX

1 099,90 zł

5. Szatnia Maxi 6

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

6512413EX

1 517,90 zł

4. Szatnia Maxi 5

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

6512412EX

1 339,90 zł

6. Szatnia Maxi rogowa

Wym.: wys. 163 x szer. 93 x gł. 93 cm

6512539EX

Infolinia: 801 003 084

1 605,90 zł

Szatnie
Wyposażenie sal

Do korpusów Szatni Maxi pasują zarówno drzwi Bańka, jak i Fala (sprawdź str. 90-91),
dostępne w 10 kolorach! Bogata kolorystyka sprawia, że szatnie będą prezentować się
doskonale w każdym wnętrzu.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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•
•
•
•

każda przegródka wyposażona w potrójny wieszak
wysuwane siedzisko wyposażone w rolki jezdne z
kółkami z tyłu oraz plastikowe stopki z przodu
półka na dodatkową odzież
miejsce na obuwie w wysuwanym siedzisku

Szatnie z wysuwanym siedziskiem
Praktyczne i wygodne

94

Mobilne

Ciche

Funkcjonalne

Siedzisko z tyłu wyposażone jest w kółka
ułatwiające manipulowanie, z przodu zaś
zamocowano stopkę, która nie pozwala na
przesuwanie się siedziska w bok podczas
korzystania.

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

Szatnie z wysuwanym siedziskiem idealnie
sprawdzą się w wąskich pomieszczeniach czy
korytarzach. Po wsunięciu siedzisk głębokość
mebli nie przekracza 30 cm!

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa

tró j

ny wie

sz
ak

po

Szatnie

kolor klon

w z esta wi

Szatnia z wysuwanym siedziskiem 4

Wym.: wys. 139 x szer. 51,5 x gł. 28,5 cm

Wym.: wys. 139 x szer. 101 x gł. 28,5 cm

Wym.: wys. 139 x szer. 150 x gł. 28,5 cm

6512450EX

6512451EX

6512452EX

!

659,90 zł

Szatnia musi być
montowana do ściany

!

Szatnia z wysuwanym siedziskiem 6

1 096,90 zł

Szatnia musi być
montowana do ściany

!

Wyposażenie sal

e

Szatnia z wysuwanym siedziskiem 2

1 532,90 zł

Szatnia musi być
montowana do ściany

MAŁE DRZWICZKI
wym.: wys. 20 cm
x szer. 24 cm

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

przykładowe zestawien

ie

Drzwi małe Bańka

Wymiary

cena/szt.

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

45,90 zł
69,90 zł

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

pomarańczowe

żółte

jasnozielone

zielone

białe

jasnoniebieskie

niebieskie

różowe

oliwkowe

szare

Drzwi małe

6512307EXF

6512307EXG

6512307EXD

6512307EXC

6512307EXH

6512307EXB

6512307EXA

6512307EXI

6512307UEX

6512307EXS

Drzwi duże

6512306EXF

6512306EXG

6512306EXD

6512306EXC

6512306EXH

6512306EXB

6512306EXA

6512306EXI

6512306UEX

6512306EXS

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Szatnie wiszące

Drzwiczki w osobnej sprzedaży, str. 90
Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon kolor biały

1. Szatnia wisząca 2-ka biała

96

Wym.: szer. 51,6 x wys. 106,6 x
gł. 25,2 cm

Wym.: szer. 76,3 x wys. 106,6 x
gł. 25,2 cm

2. Szatnia wisząca 3-ka biała

3. Szatnia wisząca 4-ka biała
Wym.: szer. 101 x wys. 106,6 x
gł. 25,2 cm

Wym.: szer. 125,7 x wys. 106,6 x
gł. 25,2 cm

6513196

6513198

6513200

6513202

277,90 zł

369,90 zł

www.novumedukacja.pl

509,90 zł

4. Szatnia wisząca 5-ka biała

Infolinia: 801 003 084

599,90 zł

Szatnie
Funkcjonalne
W każdej przegrodzie znajduje się podwójny
wieszaczek na odzież oraz dodatkowa półka do
przechowywania. Do szatni wiszących pasują
drzwiczki z kolekcji Bańka i Fala.

Wyposażenie sal

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

5. Szatnia wisząca 2-ka klon

6. Szatnia wisząca 3-ka klon

7. Szatnia wisząca 4-ka klon

8. Szatnia wisząca 5-ka klon

6513197

6513199

6513201

6513203

Wym.: szer. 51,6 x wys. 106,6 x
gł. 25,2 cm

277,90 zł

Wym.: szer. 76,3 x wys. 106,6 x
gł. 25,2 cm

wszystkie ceny są cenami brutto

Wym.: szer. 101 x wys. 106,6 x
gł. 25,2 cm

369,90 zł

509,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

Wym.: szer. 125,7 x wys. 106,6 x
gł. 25,2 cm

599,90 zł

97

Szatnia Kwadrat

Seria prostych szatni, z minimalnym akcentem kolorystycznym, które przez wzgląd
na swoje wymiary znakomicie pasują do małych pomieszczeń. Klonowe korpusy
z kolorowymi półkami tworzą nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe wnętrze
szatni. Wykonane z płyty wiórowej laminowanej, każda przegroda zawiera podwójny
wieszaczek na okrycie wierzchnie, półeczkę na drobną odzież oraz miejsce na buty.

Najwyższe standardy
mebli oraz jakość naszych
produktów potwierdzone
certyfikatami

98
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Infolinia: 801 003 084

praktyczne
przegródki

ójny w
dw
ie

sz

po

ak

Szatnie

w zesta
w

ie

Wyposażenie sal

półeczka na
buty

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon
Półki:
płyta wiórowa
kolor biały

1. Szatnia Kwadrat 2

Wym.: wys. 136 x szer. 44 x gł. 40 cm

6512643B

biała

Hak trójramienny

368,90 zł

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

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

6512644B

biała

499,90 zł

4470255
1

2

31,90 zł

3

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

6512645B

biała

593,90 zł

4. Szatnia Kwadrat 5
Wym.: wys. 136 x szer. 106 x gł. 40 cm

6512646B

biała

685,90 zł

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

6512647B

biała

792,90 zł

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

6512648B

biała

964,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

4

5

pomoce@novumedukacja.pl
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Szatnia żłobkowa

drzwi w oddzielnej
sprzedaży na str. 90

Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon

jny w
ies
dwó

za

po

z
k w estaw

e

i

1. Szatnia żłobkowa Bańka 4

W każdej przegrodzie znajduje się półka i podwójny
wieszaczek. Wym.: wys. 166 x szer. 51 x gł. 30 cm

6512960K
1

2

dzielnej
drzwi w od
a str. 90
n
ży
a
sprzed

uchwyty
wykonane z
wytrzymałego
materiału

439,90 zł

2. Szatnia żłobkowa Bańka 8

Wym.: wys. 166 x szer. 101 x gł. 30 cm

6512961K

637,90 zł

elementy
odblaskowe

3

3. Wąż spacerowy
6 m, 26 uchwytów

4640088
4640087

100
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zielony
czerwony

Infolinia: 801 003 084

186,90 zł
186,90 zł

Szatnie
Materiały wykonania

Korpus:
płyta wiórowa
kolor klon

Regał szatniowy poczwórny
Niewielka szatnia, idealnie sprawdzi się w pokojach
nauczycielskich czy gabinetach. Posiada 4 komory,
których wnętrza wyposażono w podwójne haczyki
oraz półkę na dodatkową, niedającą się zawiesić,
odzież. Korpus szafy wykonano z grubej płyty
wiórowej i wsparto na stelażu, zapewniającym
stabilność oraz umożliwiającym oddzielne
przetrzymywanie zabrudzonego obuwia. Drzwiczki
komór wyposażono w zamki, pozwalające na
bezpieczne przechowywanie rzeczy, i wykonane
z metalu uchwyty.
Wym.: wys. 182 x szer. 102 cm x gł. 40 cm

6512776EX

•

metalowe uchwyty
i zamek w każdych
drzwiach

•

dwa podwójne
haczyki w każdej
komorze

•

praktyczna półka
na buty

Wyposażenie sal

Regał szatniowy poczwórny

1 023,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Organizacja w szatni

Ramki na imiona
Wykonane z tworzywa sztucznego, przyklejane, z
możliwością wsuwania karteczek z napisami. - 30
szt. - wym. 8 x 3 cm

042001MB

Naklejki na szatnię - owoce i
warzywa, 25 szt.
Zestaw naklejek do oznakowania miejsca
w szatni, szufladzie itp. - wym. naklejki 5
x 5,5 cm- 25 szt.

135010MB

9,90 zł

149,90 zł

Naklejki na szatnię - zwierzęta,
25 szt.

Naklejki na szatnię - świat
dziecka I, 25 szt.

Naklejki na szatnię - świat
dziecka II, 25 szt.

Zestaw naklejek do oznakowania miejsca
w szatni, szufladzie itp. - wym. naklejki 5
x 5,5 cm- 25 szt.

Zestaw naklejek do oznakowania miejsca
w szatni, szufladzie itp. - wym. naklejki
5 x 5,5 cm

Zestaw naklejek do oznakowania miejsca
w szatni, szufladzie itp. - wym. naklejki
5 x 5,5 cm

135011MB

135015MB

135016MB

9,90 zł

9,90 zł

9,90 zł

Bezpieczeństwo na spacerze

Kamizelka odblaskowa
Opaski odblaskowe

102

Kamizelka przeznaczona dla dzieci w wieku
przedszkolnym oraz szkolnym, która ma na celu
poprawienie widoczności i bezpieczeństwa naszego
malucha. Zapinana z przodu na 2 rzepy. Dzianina
poliestrowa, żółta z pomarańczowym obszyciem na
krawędziach. Posiada 2 srebrne pasy odblaskowe
o szer. 5 cm

Opaska samozaciskowa wykonana z folii
mikropryzmatycznej. Dzięki swoim właściwościom
idealnie dopasowuje się do ręki dziecka, jest
bardzo łatwa w zastosowaniu, a jednocześnie
dobrze trzyma się na swoim miejscu. - różne kolory,
sprzedawane losowo - wym. 3 x 33 cm - 1 szt.

055004MB

055005MB

055008MB

www.novumedukacja.pl

3,90 zł

wym. 120-134 cm

19,90 zł

wym. 110-122 cm

19,90 zł

Infolinia: 801 003 084

Busik Espresso klasyczny cappuccino

Busik Espresso to ciekawa propozycja dla
przedszkoli. Łatwy do manewrowania wózek
posiada aż 6 miejsc dla dzieci, wyposażonych w
miękkie podkładki do siedzenia, zagłówki oraz
3-punktowe pasy bezpieczeństwa. Wejście
do i wyjście z busika jest łatwe dzięki otwieranym
drzwiczkom. Wyposażony w ulokowany przy
uchwycie, w pełni automatyczny hamulec
elektromagnetyczny, który szybko blokuje busik w
razie potrzeby. Busiki są wykonane z wyjątkowo
wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwego do
utrzymania w czystości. Duże kółka wyposażone
w łożyska kulkowe obracające się o 360 stopni
znacznie ułatwiają prowadzenie wózka. Dodatkowo,
wózek zawiera zestaw naklejek odblaskowych do
oklejenia pojazdu ze wszystkich stron. Waga 85 kg.
Maksymalne obciążenie 135 kg
Wym. 198 x 75 x 119 cm

13 999,90 zł

Wózek dla 4 dzieci
Wygodny i bezpieczny wózek, lekki i łatwy do
manewrowania oraz składania i przewożenia w
samochodzie. 2 schowki na jedzenie, picie lub
niezbędne akcesoria. Każde siedzisko wyposażone
jest w pas bezpieczeństwa. Dwa rozsuwane daszki
chronią przed deszczem, wiatrem i promieniami
UV. Rekomendowany dla dzieci o wzroście do 80
cm i wadze do 15 kg. Wyposażony w blokadę kół
uruchamianą automatycznie, gdy opiekun puści
uchwyt wózka. Posiada dodatkową blokadę kół
włączaną nogą. Wym. 112 x 84 x 112 cm - waga: 30
kg- od 6 do 36 miesięcy

610105MB

Wózek dla 4 dzieci, wygodny
i bezpieczny, lekki i łatwy do
manewrowania oraz składania
i przewożenia w samochodzie.

Szatnie

258013MB

4 999,90 zł

Wózek dla 6 dzieci

610257MB

Wyposażenie sal

Wygodny i bezpieczny wózek, lekki i łatwy do
manewrowania oraz składania i przewożenia w
samochodzie. 2 schowki na jedzenie, picie lub
niezbędne akcesoria. Każde siedzisko wyposażone
jest w pas bezpieczeństwa. Dwa rozsuwane daszki
chronią przed deszczem, wiatrem i promieniami
UV. Rekomendowany dla dzieci o wzroście do 80
cm i wadze do 15 kg. Wyposażony w blokadę kół
uruchamianą automatycznie, gdy opiekun puści
uchwyt wózka. Posiada dodatkową blokadę kół
włączaną nogą. Wym. 147 x 84 x 112 cm - waga:
37 kg

7 599,90 zł

Wózek dla 4 dzieci
Wózek dla 4 dzieci. Maksymalne obciążenie 100 kg.
Waga 35 kg. Wym. 155 x 75 x 100 cm
Dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat.

601052MB

6 999,90 zł

Wózek dla 6 dzieci
Wózki zostały wykonane z odpornego na promienie
UV polietylenu i wzmocnionego aluminium.
Pokrowce siedzeń oraz pasy bezpieczeństwa są
zdejmowane i można je prać w temperaturze 60
stopni. Za tylnymi siedzeniami znajduje się schowek
na najpotrzebniejsze akcesoria. Gumowe koła są
odporne na przekłucie, przednie koła obracają
się o 360 stopni. Wózek został wyposażony we
wzmocnione łożyska kulkowe i hamulce bębnowe
oraz trzpienie. Wózek dla 6 dzieci. Maksymalne
obciążenie 120 kg. Waga 36 kg. Dla dzieci w wieku
od 6 miesięcy do 4 lat. Wym. 175 x 75 x 100 cm

601051MB

7 999,90 zł

Daszek do wózka 6-osobowego
Baldachim przeciwsłoneczny, wykonany z
wytrzymałej tkaniny odbijającej promienie słoneczne.
Jeden baldachim wystarcza do zasłonienia dwóch
miejsc. Pasuje do 6-osobowego wózka (601051MB).

601035MB

399,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Szafki skrytkowe

Szafa wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą
proszkową. Drzwiczki mają wywietrzniki oraz miejsce
na identyfikator. Standardowo zamykane są zamkiem
kluczowym jednopunktowym. Wyposażenie: w każdej
komorze drążek z haczykiem i półka. Dodatkowe
otwory umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub
przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa na poprawę
ich stabilności). Każdy zamek wyposażony jest w
standardzie w dwa kluczyki. Do szafy można dokupić
komplet nóżek (805121). Zalecamy montaż szaf do
ściany lub plecami/bokiem do siebie.
Szafa skrytkowa 180 z 4 schowkami i
półką
Wym. 60 x 49 x 180

805108MB
805109MB
805107MB
805110MB
805111MB

żółta
pomarańczowa
niebieska
zielona
popielata

1 499,90 zł
1 499,90 zł
1 499,90 zł
1 499,90 zł
1 499,90 zł

Klucz Master do szaf wieloskrytkowych
Klucz pasujący do szaf wieloskrytkowych 805101805113 i 805122-805141.

805142MB
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Infolinia: 801 003 084

9,90 zł
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Szafa skrytkowa 180 z 6 schowkami i
półką
Wym. 88.5 x 49 x 180

805101MB
805102MB
805105MB
805103MB
805100MB
805104MB

żółta
pomarańczowa
czerwona
zielona
niebieska
popielata

1 899,90 zł
1 899,90 zł
1 899,90 zł
1 899,90 zł
1 899,90 zł
1 899,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Szatnie na metalowym stelażu

Wieszak szatniowy

Wieszak szatniowy wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju 38
x 20 mm, w 6 kolorach stelaża. Półka wykonana z płyty laminowanej w
odcieniu bukowym. Wieszak montowany do ściany.
Wym. 121 x 25 x 31 cm

092388MB
092400MB
092401MB
092402MB
092403MB
092404MB

czerwony
niebieski
zielony
czarny
żółty
aluminiowy

199,90 zł
199,90 zł
199,90 zł
199,90 zł
199,90 zł
199,90 zł

Ławeczka szatniowa

Ławka szatniowa wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x
20 mm, w 6 kolorach stelaża. Siedzisko wykonane z płyty laminowanej w
odcieniu bukowym. Ławka posiada stopki regulujące poziom.
Wym. 121 x 39 x 40 cm

092387MB
092395MB
092396MB
092397MB
092398MB
092399MB

czerwona
niebieska
zielona
czarna
żółta
aluminiowa

Szatnia regulowana

Szatnia z regulowaną wysokością, wykonana z profilu płaskoowalnego o
przekroju 38 x 20 mm, w 6 kolorach stelaża. Siedzisko i półka wykonane
z płyty laminowanej w odcieniu bukowym. Szatnie można ustawiać
szeregowo pod ścianą lub skręcać ze sobą plecami tworząc szatnie
o ławkach z obu stron, co daje możliwość ustawiania ich na środku
pomieszczenia. Szatnia posiada stopki regulujące poziom. Wym. 121 x 39
x 141-179 cm, wys. ławeczki 40 cm

092386MB
092390MB
092391MB
092392MB
092393MB
092394MB

106

czerwona
niebieska
zielona
czarna
żółta
aluminiowa

599,90 zł
599,90 zł
599,90 zł
599,90 zł
599,90 zł
599,90 zł

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

279,90 zł
279,90 zł
279,90 zł
279,90 zł
279,90 zł
279,90 zł

Siedziska do szatni

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.
30

60 cm

cm

1. Puf tapicerowany II
4640327
4640366
4640408

32 cm

Wym.: dł. 60 x szer. 30 x wys. 32 cm

197,90 zł
197,90 zł
197,90 zł

zielony
pomarańczowy
szary

1

Okrągłe siedzisko do uszycia którego wykorzystano bezpieczny materiał - meditap, pozbawiony ftalanów, łatwy do
utrzymania w czystości. Wypełnienie to pianka, która jest bardzo odporna na zniekształcenia przy jednoczesnym zachowaniu
odpowiedniej sprężystości, pozwalającej na komfortowe korzystanie.
2. Pufa XL

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

4641670
4641671
4641672

411,90 zł
411,90 zł
411,90 zł

szara
beżowa
zielona

Stabilne i trwałe dzięki sklejkowemu stelażowi, wygodne bo wyściełane warstwą miękkiej pianki, a przy tym kolorowe
i efektowne są niezwykle praktyczne i komfortowe. Dzięki zastosowanym nóżkom, łatwo wymieść spod nich kurz i umyć

Szatnie

2

podłogę. Tkaniny obiciowe użyte do obszycia mebli są trwałe i odporne na zmechacenia i piling, wyróżniają się wysoką
odpornością, są łatwe do utrzymania
wa F L

A

tk a

nina o

ci o

SH

bi

3

3. Pufa STAR

Wym.: dł. 90 x szer.60 x wys. 44 cm

7010024
7010026
7010027
7010028

527,90 zł
527,90 zł
527,90 zł
527,90 zł

turkusowa
niebieska
różowa

c io

wa F R

O

tk a

DO

nina o

kremowa

bi

Wyposażenie sal

w czystości.

4

4. Pufa Trójkąt

Wym.: wys. 46 x szer. 63 x gł. 48 cm, tkanina Frodo.

7010118
7010119

żółta
niebieska

274,90 zł
274,90 zł

5. Pufa Kwadrat

Wym.: wys. 46 x szer. 55 x gł. 55 cm, tkanina Frodo.

7010121
7010122

żółta
niebieska

274,90 zł
274,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

5
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Krzesła i stoły

108
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Krzesła i stoły
Wyposażenie sal

Najwyższe standardy mebli oraz jakość naszych
produktów potwierdzone certyfikatami

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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KRZESŁA
charakterystyczny
otwór w oparciu
widoczny
przekrój sklejki

wzmocnienie
w postaci drążka

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

110

kolor/wysokość
białe
czarne

wzmocnienie
w postaci drążka

21 cm,
rozm. „0“

26 cm,
rozm. „1“

31 cm,
rozm. „2“

35 cm,
rozm. „3“

6513147
6513148

6513129
6513132

6513130
6513133

6513131
6513134

239,90 zł

299,90 zł

319,90 zł

359,90 zł

www.novumedukacja.pl
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STOŁY

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

Blat stołu FLO szer. 131 cm białoklonowy

Wymiary: 71 x 60 x 1,8 cm
Nogi do stołów dostępne są w osobnej sprzedaży.

249,90 zł

6513126

6513127

Komplet 4 nóg drewnianych
38 cm, rozm. 0
46 cm, rozm. 1
52 cm, rozm. 2

429,90 zł

429,90 zł

6513128

6513127

6513128

149,90 zł
159,90 zł
169,90 zł
189,90 zł

Wyposażenie sal

58 cm, rozm. 3

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

6513126

4 szt.

6512533
6512534
6512535
6512536

Blat stołu FLO szer. 131 cm antracytklonowy

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

Krzesła i stoły

Blat stołu FLO szer. 71 cm biały

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Krzesła
lakierowane
ekologicznymi farbami

ergonomiczny, nowoczesny
kształt

linearna perforacja

stopki z tworzywa

Wykonane w całości z wysokiej
jakości sklejki brzozowej.

kolor/wysokość
białe

112

21 cm,
rozm. „0“

26 cm,
rozm. „1“

31 cm,
rozm. „2“

35 cm,
rozm. „3“

6513170
219,90 zł

6512810
239,90 zł

6512815
259,90 zł

6512820
279,90 zł
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Blaty i nogi stołów NEA
Blaty stołów w kolekcji
NEA wykonane są z płyty
pokrytej laminatem HPL,
brzegi zabezpieczone 2 mm
ABS - przypominającym
przekrój sklejki.

Komplet nóg kwadratowych
Komplet 4 szt.

Biały blat stołu
kwadratowy

399,90 zł

6512805

Wymiary: 119 x 79 x
prostokątny
2,8 cm

499,90 zł

6512796
6512797
6512798
6512799

Wym.: wys. 38 cm
Wym.: wys. 44 cm
Wym.: wys. 50 cm
Wym.: wys. 56 cm

169,90 zł
179,90 zł
184,90 zł
189,90 zł

Wyposażenie sal

6512800

Wymiary: 79 x 79 x
2,8 cm

Krzesła i stoły

Grubość blatu 28 mm

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Krzesła TAB
oparcie o gr. 1,8 cm
w kolorze białym

sklejkowe siedzisko
o gr. 3 cm
mocowanie nóg ze stali
nogi wykonane z
drewna bukowego

Krzesełko TAB
26 cm, rozm. „1“ 31 cm, rozm. „2“ 35 cm, rozm. „3“
6512649N
449,90 zł

114

6512650N
469,90 zł

6512651N
539,90 zł

www.novumedukacja.pl
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Krzesła i stoły
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.

Wyposażenie sal

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

399,90 zł
549,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

6512655N
6512656N
6512657N

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

pomoce@novumedukacja.pl

299,90 zł
319,90 zł
359,90 zł
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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.

Jakość
i bezpieczeństwo
gwarantowane
certyfikatami

malowane ekologicznymi
farbami wodnymi

POLSKI
PRODUKT

drewniana rama z
wyprofilowanym
brzegiem

konstrukcja
zapewniająca stabilność
filcowe podkładki

Tabela rozmiarów krzeseł
Rozmiar krzesła
Wzrost
Wysokość
siedziska

116

„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

Krzesła i stoły
jasnoniebieskie
limonka
białe
naturalne
różowe

Cena

35 cm,
nr rozm. „3“

nr kat.

nr kat.

nr kat.

nr kat.

4529506F
4529509F
4529507F
4529501F
4529500F
6513101F
195,90 zł

4529406F
4529409F
4529407F
4529401F
4529400F
6513102F
201,90 zł

4529106F
4529109F
4529107F
4529101F
4529100F
6513103F
213,90 zł

4529206F
4529209F
4529207F
4529201F
4529200F
6513104F
219,90 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

21 cm,
nr rozm. „0“

31 cm

35 cm
żółty pastel

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“

Krzesła drewniane
Novum

Wyposażenie sal

21 cm,
nr rozm.
„0"

s
ść

ztaplowania
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Krzesło Krzyś

Krzesełko z podłokietnikami Krzyś przeznaczone jest szczególnie do żłobków i
przedszkoli. Występuje w najmniejszych rozmiarach: 0, 1 oraz 2. To wysokiej jakości
produkt polski wykonany z drewna bukowego.

lakierowana sklejka
bukowa o gr. 6 mm
podłokietniki
zwiększają stabilność
krzesełek oraz
komfort siedzenia
małych dzieci

Małe krzesełko Krzyś przypadnie do gustu maluszkom
ze względu na wygodę siedzenia i jego stabilność.
Wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę, a
wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolankami
dziecka.

stelaż z profilu
drewnianego o
przekroju 22 x 45 mm
118
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Krzesło Krzyś

Cena

21 cm,
nr rozm. „0“

26 cm,
nr rozm. „1“

31 cm,
nr rozm. „2“

nr kat.

nr kat.

nr kat.

118211MB
199,90 zł

118257MB
219,90 zł

118258MB
229,90 zł

Infolinia: 801 003 084

Kolorowe krzesełka

krzesełko wykonane w całości
ze sklejki brzozowej

wysyłane
w paczkach
do samodzielnego
montażu

Krzesła i stoły

lakierowane
ekologicznymi farbami

listwa wzmacniająca
konstrukcję

Wyposażenie sal

bezpieczne,
zaokrąglone narożniki

Krzesło Fantazja

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.

6308321
6308324
6308323
6308320
68,90 zł

6308326
6308329
6308328
6308325
84,90 zł

6308331
6308334
6308333
6308330
125,90 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
72,90 zł

6307538
6307539
6307540
6307541
6307542
109,90 zł

6307544
6307545
6307546
6307547
6307548
123,90 zł

Oparcie i siedzisko
wykonane ze sklejki
o grubości 8 mm

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

stelaż malowany
proszkowo

120
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a
sklejka malowan
em
wodnym lakier
akrylowym

nóżki zakończone
plastikowymi
stopkami
Infolinia: 801 003 084

Krzesła i stoły
Wyposażenie sal

Regulowane stoły przedszkolne

niebieski
żółty
biały
cena

59 cm (76 cm)

53 cm (71 cm)

46 cm (64 cm)

40-59 cm

59-76 cm

4411003K
4411005K
4411001K

4411013K
4411015K
4411011K

433,90 zł

439,90 zł

m

kolor/wysokość

c
80

40 cm (59 cm)

wymiary regulacji

124 cm

•

prosty sposób regulacji wysokości

•

bezpiecznie zaokrąglone narożniki blatu

•

duży blat umożliwia równoczesną
pracę 4, a nawet 6 dzieci

•

stelaż wykonany z rurek
o średnicy 38 i 43 mm

•
wszystkie ceny są cenami brutto

nogi montowane do ramy wykonanej z profilu 30 x 20 mm
pomoce@novumedukacja.pl
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Krzesło Colores
Krzesełko Colores wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżnia się nowoczesnym i ergonomicznym
kształtem. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a
szeroko rozstawione tylne nogi dodatkowo zapewniają wysoką stabilność. Wygodę siedzenia
zwiększa także moletowana powierzchnia siedziska zapewniająca właściwości antypoślizgowe.

Stelaż krzesełek w kolorze
srebrnym wykonany został
z rury okrągłej o śr. 18 mm
w rozmiarach 1-4 i 22 mm
w rozmiarach 5-6.

•

odporne są na zabrudzenia i wilgoć

•

odporne na zarysowania

•

otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt

•

zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed
zarysowaniem

•

dostępne w rozmiarach 1-6

Wymiar siedziska:
27 x 27 cm (rozmiar 1-2),
35 x 35 cm (rozmiar 3-4),
43 x 43 cm (rozmiar 5-6).

Krzesełko Colores
bordowe
czerwone
żółte
zielone
niebieskie
czarne

cena

122

wys. 26 cm

wys. 31 cm

wys. 35 cm

wys. 38 cm

wys. 43 cm

rozm.1

rozm. 2

rozm. 3

rozm. 4

rozm. 5

rozm. 6

256005MB
256009MB
256013MB
256017MB
256098MB
279,90 zł

256006MB
256010MB
256014MB
256018MB
256099MB
279,90 zł

256003MB
256007MB
256011MB
256015MB
256019MB
256100MB
279,90 zł

256004MB
256008MB
256012MB
256016MB
256020MB
256101MB
279,90 zł

256070MB
256071MB
256072MB
256073MB
256074MB
256091MB
349,90 zł

256075MB
256076MB
256077MB
256078MB
256079MB
256090MB
349,90 zł

www.novumedukacja.pl
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wys. 46 cm

Krzesła Novum
Wysoka jakość i trwałość!

siedzisko oraz oparcie
wykonane z drewnianej,
lakierowanej sklejki

stelaż wykonany z
metalowej rurki o grubości
ścianki od 15 do 18 mm

24 cm

21 cm

Krzesło Novum
aluminiowy
biały

cena

32 cm

28 cm

Wys. 21 cm
rozm. 0

Wys. 26 cm
rozm. 1

Wys. 31 cm
rozm. 2

Wys. 35 cm
rozm. 3

Wys. 38 cm
rozm. 4

4412207F
4412201F
105,90 zł

4412607F
4412601F
114,90 zł

4413007F
4413001F
117,90 zł

4413407F
4413401F
121,90 zł

4413807F
4413801F
124,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

cm

pomoce@novumedukacja.pl

38 cm

35 cm

31 cm

26 cm

cm

27

cm

21 cm

22

25

34

m

30 c

cm

38 cm,
nr rozm.
„4“

35 cm,
nr rozm.
„3“

31 cm,
nr rozm.
„2“

26 cm,
nr rozm.
„1“

21 cm,
nr rozm.
„0"

filcowe podkładki

Wyposażenie sal

Krzesła i stoły

możliwość
sztaplowania

34 cm

POLSKI
PRODUKT
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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

124

„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

64 cm

www.novumedukacja.pl

71 cm

76 cm

Infolinia: 801 003 084

POLSKI
PRODUKT

blaty do stołów: klonowe

4468797
4468795
4468790
276,90 zł

100 cm

CENA

okrągły

4468747
4468745
4468740
302,90 zł

80 cm

klon

prostokątny

4468727
4468725
4468720
249,90 zł

80 cm

żółty pastel

kwadratowy

124 cm

80 cm

4468997

żółty pastel

4468925
4468920
288,90 zł

4468945
4468940
368,90 zł

4468995
4468990
342,90 zł

biały

CENA

80 cm

100 cm

okrągły

4468947

80 cm

prostokątny

4468927

kolor

80 cm

kwadratowy

zielony pastel

Krzesła i stoły

blaty do stołów: kolorowe

124 cm

Wyposażenie sal

kolor
zielony pastel

1. Komplet nóg drewnianych bez dokrętek
4 szt.

wys. (wys.z blatem)

6512533

38 cm (40 cm)

149,90 zł

6512534

44 cm (46 cm)

159,90 zł

6512535

50 cm (52 cm)

169,90 zł

6512536

56 cm (58 cm)

189,90 zł

196,90 zł

3. Komplet 4 dokrętek

56 cm

50 cm

44 cm

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

38 cm

2. Komplet 4 nóg z dokrętkami
6512531

2

1

nogi bez dokrętek

nogi z dokrętkami

4 szt.

6512532

36,90 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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Stół dziesięcioosobowy
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
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Krzesła i stoły

Stolik do karmienia

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

6513072

626,90 zł

Taborety

ci
koś

g
re

Taborety mogą być wykorzystywane nie tylko jako miejsce do siedzenia dla
małych dzieci, ale także jako element używany do gimnastyki lub terapii.
Taborety posiadają antypoślizgową powierzchnię, kolor naturalny. Wykonane
z lakierowanej sklejki. Taborety można sztaplować - maksymalnie 5 sztuk.

Wyposażenie sal

so

u lacja w

y

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.

Taboret obrotowy
Taboret z okrągłym siedziskiem i regulowaną
wysokością siedziska na kółkach. Siedzisko
wykonane ze sklejki.
Śr. siedziska 30 cm, reg. wysokość 43,7 x 56,5 cm,
szer. całkowita krzesła 62 cm

098355MB

219,90 zł

Taboret drewniany
Śr. siedziska 30 cm

118706MB
118705MB

wys. 46 cm
wys. 43 cm

199,90 zł
199,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Krzesła do karmienia

• krzesełko wyprodukowane jest
zgodnie z wymogami europejskiej
normy bezpieczeństwa EN 14988.

Krzesełko do karmienia, które rośnie razem z dzieckiem,
to idealne rozwiązanie dla dzieci od 6 miesiąca życia do
5 lat. Nowoczesny wygląd i wysoka jakość materiałów są
głównym atutem produktu. Krzesełko do karmienia ma
unikalny design nawiązujący do stylu skandynawskiego.
Wykonane z tworzywa PP, drewna bukowego i eko skóry.
• 3-punktowa regulacja tacy
• blat tacy można zdjąć i umyć

• łatwy do czyszczenia
pokrowiec siedziska
wykonany z ekoskóry

• 5-punktowe pasy
bezpieczeństwa

• taca mocowana na
podłokietnikach

• odczepiany podnóżek

• stabilne nóżki wykonane
z wysokiej jakości drewna
bukowego z podkładkami
antypoślizgowymi

Krzesełko do karmienia KinderK 2w1
Wym.: długość: 58 cm x szerokość: 65 cm x
wysokość: 97 cm
Wysokość oparcia: 38 cm
Wymiary tacki: 19x36 cmWaga: 5,1 kg.

837004MB
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599,90 zł

Krzesła i stoły

• Siedzenie i podnóżek mają
kilkustopniową regulację
wysokości.

Krzesło łasucha
Drewniane, stabilne krzesełko z ergonomicznym
oparciem, idealnie przylega do maleńkich plecków
dziecka. Siedzenie i podnóżek mają kilkustopniową
regulację wysokości. Wym. 50 x 60 x 77,5 cm.
Zakres regulacji siedziska co 4 cm. Od 6 miesięcy.

699,90 zł

• zdejmowana nakładka
na tacę

• 5-punktowe pasy
bezpieczeństwa

• 4-stopniowa regulacja
wysokości

• 2 stopniowy stopień
wysunięcia

• dzięki możliwości
złożenia, oszczędza
miejsce

Krzesełko do karmienia Lionelo
Wym. 105 x 54 x 85 cm, maks. waga dziecka: 15 kg,
od 6 do 36 miesięcy.

818101MB

659,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Wyposażenie sal

565002MB

Posiada duże możliwości regulacji sprawiając, że
mogą z niego korzystać zarówno półroczne, jak
i trzyletnie dzieci. Krzesełko posiada dodatkową
zdejmowaną nakładkę na tacę do spożywania
posiłków. Wykonana z bawełny wygodna wkładka
pomoże dopasować się mniejszym dzieciom do
krzesełka.
pomoce@novumedukacja.pl
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Krzesła i stoły regulowane TYPU C

POLSKI
PRODUKT

1

2

3

2 uchwyty na
tornistry lub plecaki

prosty system regulacji
wysokości

wysokiej jakości
antypoślizgowe stopki
gwarantują długotrwałe
użytkowanie

4

5

zaokrąglone narożniki

plastikowe nakładki
pozwalają na stawianie
krzeseł na blacie bez
ryzyka jego zarysowania

blat w kolorze klonu

4
1

5

2

Stolik
pojedynczy
regulowany
typu C

3

od 53 do 64 cm

od 64 do 76 cm

szer. 70 x gł. 50 cm

Stolik podwójny
regulowany
typu C

od 53 do 64 cm

od 64 do 76 cm

szer. 130 x gł. 50 cm

Krzesełko
regulowane C

od 31 do 38 cm

od 38 do 46 cm

Wym.: wys. 31-38 x
szer. 34 x gł. 35 cm

Wym.: wys. 38-46 x
szer. 38 x gł. 40 cm

niebieski

4417022/4K

4417024/6K

niebieski

4414222/4K

4414224/6K

niebieskie

4414322/4

4414324/6

zielony

4417042/4K

4417044/6K

zielony

4414242/4K

4414244/6K

zielone

4414342/4

4414344/6

aluminiowy

4417052/4K

4417054/6K

aluminiowy

4414252/4K

4414254/6K

aluminiowe

4414352/4

4414354/6

249,90 zł

249,90 zł

302,90 zł

302,90 zł

cena

184,90 zł

191,90 zł

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

ergonomiczny blat z płyty
meblowej laminowanej w
kolorze - dąb mleczny

kształt blatu umożliwia
zestawianie stolików do
pracy w grupach

wieszaczki na
tornister

Krzesła i stoły

trwała i stabilna
konstrukcja

stal malowana
metodą proszkową

dodatkowa blenda z
płyty meblowej
wzmacniająca konstrukcję

Wyposażenie sal

możliwość regulacji
wysokości

praktyczne kółka umożliwiające
przemieszczanie stolika

b

m lecz
ny

dą

5 kolorów stelaża
do wyboru

Stolik sześciokątny od 59 - do 71 cm
Wym. blatu: 70 x 55 x 1,8 cm
czerwony

6308304

niebieski

6308305

zielony

6308306

żółty

6308307

biały

6308303

cena

231,90 zł

Tabela rozmiarów stołów
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

131

Krzesło regulowane
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

4 kolory stelaża do wyboru
30-42 cm
rozm. 2-5

rozm. 4-6

Wym.: 32 x 50 x
30-42 cm

Wym.: 42 x 51 x
38-46 cm

aluminiowe

6308317

6308314

zielone

6308318

6308315

żółte

6308319

6308316

białe

6308393

6308394

152,90 zł

175,90 zł

Krzesło
regulowane

cena
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Regulowany pojedynczy stolik szkolny
Ponadczasowy, jednoosobowy stolik szkolny z regulacją
wysokości wykonany z niezwykle trwałych materiałów.
ergonomiczny blat z płyty
meblowej laminowanej w
kolorze - dąb mleczny

uchwyt na
tornister

trwała i stabilna
konstrukcja stalowa

Krzesła i stoły

dodatkowa półka
pod blatem

możliwość regulacji
wysokości
Wyposażenie sal

stal malowana
metodą proszkową

b

m lecz
ny

dą

zakończenia nóżek z tworzywa
sztucznego zabezpieczające
podłoże przed zarysowaniem

4 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

biały

6308395

6308396

271,90 zł

312,90 zł

cena

wszystkie ceny są cenami brutto
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Regulowany podwójny stolik szkolny
Dwuosobowy, ergonomiczny stolik szkolny z regulacją
wysokości wykonany z niezwykle trwałych materiałów.

ergonomiczny blat z płyty
meblowej laminowanej w
kolorze - dąb mleczny

uchwyt na
tornister
możliwość regulacji
wysokości
trwała i stabilna
konstrukcja stalowa

stal malowana
metodą proszkową

zakończenia nóżek z tworzywa
sztucznego zabezpieczające
podłoże przed zarysowaniem
4 kolory stelaża do wyboru

Regulowany
stół szkolny
podwójny
aluminiowy
zielony
żółty
biały

cena
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rozm. 4-7
Wym.: 70 x 51,5 x
64-81 cm

6308391
6308392
6308389
6308390
299,90 zł

Stół Daniel
Stoły szkolne Daniel jednoosobowe przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, liceów oraz
techników. Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed
zarysowaniem.
Dostępne są w rozmiarach 3, 4,5, 6.
Wymiary blatu to 130x50 cm
Stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego
o przekroju 38 x 20 mm oraz rury okrągłej
o średnicy 32 mm

Stół Daniel jednoosobowy

aluminium
żółty
czerwony
niebieski
zielony
czarny

cena

Krzesła i stoły

Blat wykonany z płyty laminowanej o gr.
18 mm w tonacji klonu z obrzeżem ABS
o gr. 2 mm, posiada zaokrąglone narożniki.

Stół Daniel dwuosobowy

wys. 59 cm

wys. 64 cm

wys. 71 cm

wys. 76 cm

wys. 59 cm

wys. 64 cm

wys. 71 cm

rozm. 3

rozm. 4

rozm. 5

rozm. 6

rozm. 3

rozm. 4

rozm. 5

rozm. 6

6308397
6308398
6308399
6308400
6308401
6308402
279,90 zł

6308403
6308404
6308405
6308406
6308407
6308408
279,90 zł

6308409
6308410
6308411
6308412
6308413
6308414
289,90 zł

6308415
6308416
6308417
6308418
6308419
6308420
289,90 zł

6308421
6308422
6308423
6308424
6308425
6308426
329,90 zł

6308427
6308428
6308429
6308430
6308431
6308432
329,90 zł

6308433
6308434
6308435
6308436
6308437
6308438
339,90 zł

6308439
6308440
6308441
6308442
6308443
6308444
339,90 zł

wys. 76 cm

Wyposażenie sal

Krzesło P

Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm w rozmiarach 3-4 i 8 mm
w rozmiarach 5-6. Kolorowy stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm w rozmiarach 3-4 oraz
25 mm w rozmiarach 5-6. Zaokrąglony kształt oparcia zwiększa komfort użytkowania. Krzesła można
stawiać jedno na drugim.

białe
aluminium
żółty
czerwony
niebieski
zielony
czarny

cena

wys. 35 cm

wys. 38 cm

wys. 43 cm

rozm. 3

rozm. 4

rozm. 5

rozm. 6

F011046-3-03-08MB
F011046-3-08-08MB
F011046-3-06-08MB
F011046-3-01-08MB
F011046-3-02-08MB
F011046-3-04-08MB
F011046-3-05-08MB
129,90 zł

F011046-4-03-08MB
F011046-4-08-08MB
F011046-4-06-08MB
F011046-4-01-08MB
F011046-4-02-08MB
F011046-4-04-08MB
F011046-4-05-08MB
129,90 zł

F011046-5-03-08MB
F011046-5-08-08MB
F011046-5-06-08MB
F011046-5-01-08MB
F011046-5-02-08MB
F011046-5-04-08MB
F011046-5-05-08MB
149,90 zł

F011046-6-03-08MB
F011046-6-08-08MB
F011046-6-06-08MB
F011046-6-01-08MB
F011046-6-02-08MB
F011046-6-04-08MB
F011046-6-05-08MB
289,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

wys. 46 cm

pomoce@novumedukacja.pl
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Krzesło obrotowe
Krzesło Colores obrotowe na kółkach posiada oparcie oraz siedzenie wykonane z tworzywa
sztucznego. Cechuje się intensywną kolorystyką oraz nowoczesnym i ergonomicznym kształtem.
Siedzisko i oparcie połączone są w jedną całość a lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób
dostosowuje się do pleców uczniów. Wygodę siedzenia zwiększa także antypoślizgowa
powierzchnia siedziska. Krzesło obrotowe świetnie się sprawdzi w szkole w sali komputerowej oraz
przy domowym biurku.

Odporne są na zabrudzenia
i wilgoć a także na
zarysowania.

Stelaż krzesła jest
wyposażony w mechanizm
regulacji wysokości oraz
kółka, dzięki którym krzesło
młodzieżowe jest mobilne.

Krzesło Colores obrotowe
na kółkach z reg. wys.

rozm. 5

256080MB
256081MB
256082MB
256083MB
256084MB
256096MB
599,90 zł

bordowe
czerwone
żółte

Wysokość siedziska od 43
do 56 cm

wys. 43 cm

zielone
niebieskie
szare

cena

Krzesło zawieszane
Krzesło zawieszane Colores wykonane zostało z tworzywa sztucznego. Jego nowoczesny wygląd idzie
w parze z komfortem użytkowania w placówkach szkolnych. Wyróżniającą je cechą jest możliwość
podwieszania na blatach stolików szkolnych. Jednak wizualnie zdecydowanie różnią się od tradycyjnych
szkolnych krzeseł. Cechują się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem oraz bogatą i intensywną
kolorystyką.
Siedzisko i oparcie połączone są
w jedną całość a lekko sprężyste
oparcie w naturalny sposób
dostosowuje się do pleców uczniów.
Wygodę siedzenia zwiększa także
antypoślizgowa powierzchnia
siedziska.
Stelaż wykonany z
profilu płaskoowalnego
o przekroju 38 x 20 mm.
Zatyczki z tworzywa
chronią podłogę przed
zarysowaniem.

Krzesło zawieszane
Colores
bordowe
czerwone

Wymiar siedziska:
43 x 43 cm

żółte
zielone
szare

cena
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wys. 43 cm

wys. 46 cm

rozm. 5

rozm. 6

256051MB
256050MB
256052MB
256053MB
256093MB
399,90 zł

256055MB
256054MB
256056MB
256057MB
256092MB
399,90 zł

Infolinia: 801 003 084

Krzesła biurowe

Krzesło obrotowe szaro-czarne

Krzesło obrotowe Smart szare

Wyposażone w wysokie, ergonomicznie
wyprofilowane oparcie. Regulowana wysokość.
Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno
syntetyczne. Śr. 63 cm, wym. siedziska 50 x 48 cm,
wys. siedziska 51-57 cm

Krzesło posiada stałe podłokietniki, białą, nylonową
podstawę, samohamowne kółka do powierzchni
dywanowych, regulację głębokości siedziska za
pomocą śruby, regulacja wysokości oparcia za
pomocą śruby, regulacja kąta pochylenia oparcia,
płynną regulację wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.

548100MB

629,90 zł

459,90 zł

Krzesła i stoły

048212MB

Krzesło konferencyjne ISO Chrom
Wygodne krzesła do sal konferencyjnych, świetlic,
pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej
tkaniny dostępnej w 5 kolorach. Materiał: 100%
włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury
płasko-owalnej chromowanej, siedzisko i oparcie
tapicerowane. Wys. 47 cm

048194MB
048097MB
048098MB

szare
czarne
brąz

179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł

Krzesło biurowe z mechanizmem TILT, wysokim
siatkowym oparciem oraz miękkim tapicerowanym
siedziskiem i regulowanymi podłokietnikami. Zalety:
- siedzisko: tapicerka z kombinacji siatki 3D i skaju
- oparcie: szkielet wykonany z metalowej ramki
obciągnięty jest siatką poliestrową z elementami
skaju, posiada regulowane (góra -dół) podparcie
lędźwi
- podłokietniki regulowane, wykonane z tworzywa
sztucznego
- podstawa krzesła stalowa pokryta chromową
powłoką galwaniczną
- samohamowne kółka do powierzchni miękkich

048220MB

599,90 zł

Wyposażenie sal

Fotel obrotowy HiT R czarny

Krzesło AMIGO
Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej, aluminiowej.
Siedzisko i oparcie tworzące jedną całość wykonane
z tworzywa sztucznego. Krzesło szczególnie
polecane do stołówek i poczekalni ze względu na
łatwość w utrzymaniu czystości. Wys. siedziska
45,2 cm

048113MB
048114MB
048115MB

wszystkie ceny są cenami brutto
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beżowe
pomarańczowe
zielone

219,90 zł
219,90 zł
219,90 zł
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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.
Wysokość łóżeczek
Materac dopasowany wymiarem do łóżeczek (4641087) jest sprzedawany osobno.
może być zwiększona
poprzez użycie
dodatkowych nóżek

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

501002MB

żółte

159,90 zł

501003MB

czerwone

159,90 zł

501004MB

jasnoniebieskie

159,90 zł

501005MB

zielone

159,90 zł

Nóżki do łóżeczek

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

Łóżeczko przedszkolne
Wym. 132,5 x 59 x 12 cm

501006MB

czerwone

59,90 zł

501007MB

niebieskie

59,90 zł

zielone

59,90 zł

501013MB

szare

129,90 zł

501008MB

501001MB

niebieskie

129,90 zł

501009MB

żółte

59,90 zł

501014MB

szare

59,90 zł

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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277,90 zł

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

4641087

Infolinia: 801 003 084

76,90 zł

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

100%
bawełna

Poszewki i prześcieradła wykonane z przepuszczalnej bawełny.
Prześcieradło wyposażone jest w gumki umieszczone na nogawkach
łóżeczka, dzięki czemu materiał nie zsuwa się. Wewnątrz poszewki
znajduje się ciepły, polarowy koc i miękka poduszka.

2
1
4

Wyposażenie sal

30º

Łóżeczka i akcesoria

Przytulna pościel

5
6

7

3
1. Śpiworek z poduszką - Magia
gwiazd

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

4641574

113,90 zł

2. Śpiworek z poduszką w pierniki
szaro - białe

4. Zestaw pościeli - Magia gwiazd, 145 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

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

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

4641575

4641094

5. Zestaw pościeli - Magia gwiazd,125 cm

109,90 zł

153,90 zł

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

3. Śpiworek z poduszką malucha
113,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

6. Zestaw pościeli w pierniki szaro białe, 145 cm

147,90 zł

4641106

153,90 zł

7. Zestaw pościeli w pierniki szaro białe, 125 cm
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

pomoce@novumedukacja.pl

147,90 zł
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Szafki na
łóżeczka i pościel
z zasłonami
24 kpl.
pościeli

Szafka dopasowana do łóżeczek ze str. 138

25 łóżeczek

1

2

1. Szafka na łóżeczka przedszkolne

3

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
4641662
4641664

140

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

571,90 zł

2. Zasłony szare do szafki na łóżeczka
przedszkolne, 2 szt.
chmurki
szare
beżowe

85,90 zł
85,90 zł
85,90 zł

4

rki
chmu

szare

www.novumedukacja.pl

e
beżow

4520404

1 188,90 zł

4. Zasłony do szafy na pościel, 2 szt.
4641227
chmurki
87,90 zł
4641228
szare
87,90 zł
4641090
beżowe
87,90 zł

Infolinia: 801 003 084

Szafki na
łóżeczka i pościel

Wyposażenie sal

Łóżeczka i akcesoria

z drzwiami

153 cm

20 kpl.
pościeli

20 łóżeczek

25 kpl.
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

1 959,90 zł

Półki o odpowiedniej wielkości
nie ograniczają ruchów podczas
układania i wyjmowania pościeli.
Otwory w drzwiach zapewniają
cyrkulację powietrza między półkami.

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

1 959,90 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
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

2 265,90 zł

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

6513063EX
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Infolinia: 801 003 084

2 859,90 zł

Materace

zielono-szary

Materac przedszkolny
Wym.: dł. 140 x szer. 55 x wys. 8 cm

4641084

zielono-szary

197,90 zł

4641083

lazurowo-szary

197,90 zł

4641082

seledynowo-szary

197,90 zł

4641081

różowo-szary

197,90 zł

4641080

żółto-szary

197,90 zł

4641079

jasnoniebiesko-szary

197,90 zł

lazurowo-szary

seledynowo-szary

różowo-szary

Materac żłobkowy

Łóżeczka i akcesoria

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

Wym.: dł. 120 x szer. 55 x wys. 8 cm

zielono-szary

158,90 zł

4641077

lazurowo-szary

158,90 zł

4641076

seledynowo-szary

158,90 zł

4641075

różowo-szary

158,90 zł

4641074

żółto-szary

158,90 zł

4641073

jasnoniebiesko-szary

158,90 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

Wyposażenie sal

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

197,90 zł
197,90 zł

Materac żłobkowy

Wym.: dł. 120 x szer. 55 x gr. 8 cm

4641061
4641062

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

142,90 zł
142,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Leżaczek śpioszek
łóżeczko wykonane ze sklejki

komplecie
Leżaczek w
z materacem

ny
dostęp ej
c
a
r
e
t
Ma
zieln
w odd
ż
e
i
n
rów
aży
sprzed

130 cm

136 cm

poliester

Łóżeczko Śpioszek
Stelaż leżaka jest wykonany ze sklejki, piankowy
materacyk posiada zdejmowany bawełniany
pokrowiec. Łóżeczko sprzedawane z materacykiem.
Wym. całkowity: dł. 136 x szer. 62 x wys. 15 cm
Wym. materacyka: dł. 130 x szer. 60 x wys. 8 cm

4520100

144

30º

zdejmowany
pokrowiec na zamek

436,90 zł

www.novumedukacja.pl

Materac do łóżeczka Śpioch beżowy
Beżowy. Wym.: dł. 130 x szer. 60 x wys. 8 cm

4641089

164,90 zł

Infolinia: 801 003 084

Łóżeczko piankowe
łóżeczko i materac wykonane
z pianki, pokrowiec
z meditapu
żeczka
Spód łó a rzep
n
y
n
zapina

m

137 c

Kojec z materacem

604,90 zł

zdejmowany
pokrowiec na zamek

Wyposażenie sal

4641347

Łóżeczka i akcesoria

Piankowe łóżeczko z pokrowcem z bezftalanowego
meditapu. W zestawie materacyk.
Wym.: dł. 137 x szer. 77 x wys. 25 cm

Łóżeczko składane
Wym.: dł. 137 x szer. 77 x wys. 25 cm

ci

el

384,90 zł

znajd uje się

na
str.

Po
ś

4641655
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wszystkie ceny są cenami brutto
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Bezpieczne kojce
SPECYFIKACJA:

kó
ł

Przedział wiekowy:
0-36 miesięcy
Maksymalna waga dziecka:
15 kg
Opcje:
Składanie, Wyjście boczne
Wejście dla dziecka:
Tak
Konstrukcja: Metalowa, tworzywo sztuczne
Materiał:
100% 210D poliester
Wymiary:
100 x 100 x 76 cm
Wymiary po złożeniu:
22 x 24 x 93 cm
Waga:
9,5 kg

ka

zb

lokad ą

Kojec Lionelo
Bezpieczny, intuicyjny w obsłudze i wygodny. Szybki system składania
pozwoli z łatwością transportować mebel, a dołączona do zestawu torba
podróżna zabezpieczy łóżeczko podczas przewożenia. Boczne wejście
ułatwi dziecku swobodne wychodzenie. Miękkie i elastyczne podłoże
stabilizuje pozycję dziecka, amortyzując upadki podczas pierwszych
prób wstawania. Dzięki zabezpieczeniu przed samoistnym złożeniem
(systemowi LockGuard) dziecko może swobodnie stać w kojcu, bez
obaw o uszkodzenie konstrukcji. Blokada w kółkach gwarantuje brak
niechcianego przemieszczania się kojca. Przewiewne i przejrzyste
ścianki umożliwiają obserwowanie dziecka oraz zapewniają wydajną
cyrkulację powietrza. Materacyk jest niezwykle miękki i przyjemny. Kojec
wyposażono w kółka, które można zablokować dla pełnej stabilności, co
sprawia że mebel jest niezwykle mobilny. Z kojca korzystać mogą dzieci
o maksymalnej wadze 15 kg. Pełna zgodność z europejskim standardem
bezpieczeństwa EN 12227: 2010.

818100MB
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Infolinia: 801 003 084

449,90 zł

Łóżeczko Ewelina

Łóżeczka i akcesoria

Łóżeczka drewniane

Łóżeczko Tymek

Matera

c sprz
e

dawa

ny od
dzie

Wyposażenie sal

lnie

Trzy poziomy regulacji wysokości
leżyska, z wyjmowanymi
szczebelkami
Łóżeczko Ewelina

Łóżeczko niemowlęce Tymek 2

Łóżeczko wykonane z drewna sosnowego, z trzema
poziomami regulacji wysokości leżyska i trzema
wyjmowanymi szczebelkami. Sprzedawane bez
materaca. Do łóżeczka pasuje materac Tymek
(101202, sprzedawany osobno). - wym. wewn. 120 x
60 cm Wym. wewn. 120 x 60 cm

057001MB

naturalne

399,90 zł

057005MB

białe

499,90 zł

c

Matera

lnie

ie
y oddz

awan
sprzed

Łóżeczko dla niemowlaka wykonane z
lakierowanego drewna bukowego z kolorową
aplikacją oraz z dwoma poziomami regulacji
wysokości leżyska, z wyjmowanymi szczebelkami.
Materac sprzedawany osobno. Przemieszczanie
łóżeczka ułatwią kółka (118260), sprzedawane
osobno. Wym. 126 x 67 x 80 cm

118212WMB

499,90 zł

Dwa poziomy regulacji
wysokości leżyska, z
wyjmowanymi szczebelkami

Pokrowiec zdejmowany do
prania

Podkład pod prześcieradło
Bawełniana, wodoodporna, a przy tym oddychająca
podkładka pod prześcieradło, idealnie zabezpiecza
materac przed wilgocią i zabrudzeniami. Podkładka
jest niezastąpiona podczas rezygnacji z pieluch,
można ją prać w pralce (temp. 60 stopni) i szybko
schnie. - skład: 100% bawełny - membrana
oddychająca: 100% PU - wym. 75 x 90 cm

134012MB

45,90 zł

Prześcieradło z podkładem
Bawełniane, wodoodporne, a przy tym oddychające
prześcieradło z podkładem, idealnie zabezpiecza
materac przed wilgocią i zabrudzeniami. Jest
niezastąpione podczas rezygnacji z pieluch, można
prać je w pralce (temp. 60 stopni) i szybko schnie. skład: 100% bawełny z warstwą 100% PCV.
Wym. 120 x 60 cm

134014MB

Materac Tymek, szary
Materac do łóżeczka niemowlęcego Tymek (118212)
obłożony bawełnianym materiałem. Pasuje również
do łóżeczek 057001 i 057004. Pokrowiec można
zdejmować do prania. Wym. 120 x 60 x 7 cm

101822MB

Pasuje do łóżeczek
Ewelina i Tymek

159,90 zł

49,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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kubeczki w osobnej sprzedaży

Wyposażenie łazienki

j
w osobne
kubeczki
y
sprzedaż

Półeczka na 4 kubeczki

Półeczka na 6 kubeczków

Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości
18 mm w tonacji klonu lub białej.
Zawiera miejsce na 4 kubeczki z akcesoriami.
Wym. 31 x 15,2 x 46,4 cm

100188MB
100188WMB

klon
biała

Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości
18 mm w tonacji klonu lub białej.
Zawiera miejsce na 6 kubeczków z akcesoriami.
Wym. 46.3 x 15.2 x 46.4 cm

096562MB
096562WMB

65,90 zł
65,90 zł

iw
kubeczk

klon
biała

89,90 zł
89,90 zł

aży
sprzed
osobnej

Półeczka na 20 kubeczków
Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości
18 mm w tonacji klonu lub białej.
Zawiera miejsce na 20 kubeczków z akcesoriami.
Wym. 15,2 x 150 x 46,4 cm

100187MB
100187WMB

148

klon
biała

189,90 zł
189,90 zł

www.novumedukacja.pl

Kubeczki

Kolorowe kubeczki z trwałego tworzywa sztucznego
o średnicy pasującej do otworów w półkach. Kolor
wybierany losowo.

4520288

Infolinia: 801 003 084

2,10 zł

Półeczka Fala na 12 kubeczków
Półeczka wykonana z foliowanej płyty z frezowanym
wzorem, w kolorze szarym. Półka mieści 12
kubeczków, jest wykonana z pleksi.
Wym. 95 x 22 x 38,5 cm, śr. otworu 7 cm

098299MB

249,90 zł

Wyposażenie łazienki

kubeczki w osobnej sprzedaży

Wyposażenie sal

Mobilny stolik do przechowywania kubeczków i ręczników. Blat i półka wykonane z płyty laminowanej HPL
o gr. 10 mm, wieniec stolika ze sklejki brzozowej, lakierowanej o gr. 18 mm, a stelaż z rury o śr. 32 mm,
malowanej proszkowo. Kółka są wyposażone w hamulce.

Mały stolik na kubeczki 14
Wym. 53 x 53 x 65 cm

100371MB

539,90 zł

Duży stolik na kubeczki 26
Wym. 86 x 53 x 65 cm

100372MB

689,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

kubeczki i ręczniczki w osobnej sprzedaży

pomoce@novumedukacja.pl
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Nocniczki, nakładki, podesty
1. Nocnik Kaczuszka niebieski
- wym. 30 x 25 x 22 cm

078008MB

12,90 zł

2. Nocnik Kaczuszka różowy
- wym. 30 x 25 x 22 cm
1

078007MB

2

12,90 zł

3. Nocnik
- wym. 25 x 22 x 17,3 cm

075090MB

12,90 zł

4. Nocnik Hipcio biały
Ergonomicznie uformowany nocnik z wysokiej
jakości tworzywa sztucznego, wyposażony w
gumowe, antypoślizgowe podkładki. Powierzchnia
siedziska posiada opływowy kształt. Wyższa część
z przodu nocnika stanowi ochronną osłonkę przed
rozpryskiwanie. Wyższa część tylna to wygodne
oparcie. - maksymalne obciążenie: 15 kg - wym. 38
x 27 x 24 cm

3
4

078021MB

49,90 zł

Podnóżek
Przenośny, lekki i stabilny podest,
o wszechstronnym zastosowaniu. Podest ma
wierzch i spód pokryte antypoślizgową gumą jest
nią także zabezpieczony od spodu, dzięki czemu
podnóżek jest bezpieczny, nie przesuwa się i nie ma
ryzyka poślizgnięcia się stopy na podeście.
Wym. 29 x 26 x 12,3 cm. Kolor biały.

075082MB

29,90 zł

Podest dwustopniowy kosmiczny biały
Podest ze schodkiem wykonany z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego. Nóżki, schodek oraz górę
podestu wyposażono w gumowe, antypoślizgowe
elementy. Maksymalne obciążenie: 120 kg - wys.
schodka: 10,5 cm - wym. 40 x 37 x 21 cm

078025MB

69,90 zł

Nakładka na wc miękka

Nakładka na sedes dla dziecka wykończona
gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed
ześlizgnięciem się z wc. Wym. 30 x 40 x 15 cm

Nakładka na sedes to idealne rozwiązanie dla
rodziców chcących uczyć dzieci samodzielnego
korzystania z toalety. Wykonana z trwałego plastiku.
Posiada miękkie, wyjmowane siedzisko, pokryte
łatwym do utrzymania w czystości materiałem.
Wym. 36,5 x 39,5 x 13,5 cm

078022MB

825049MB

Nakładka sedesowa Hipcio biała
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39,90 zł
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Infolinia: 801 003 084

69,90 zł

Kosze na śmieci

Kosz na śmieci wykonany
z tworzywa sztucznego,
z uchylną pokrywą,
którą w razie potrzeby
można zablokować w
pozycji otwartej. Jego
powierzchnia jest gładka,
co sprawia, że łatwo
utrzymać go w czystości.

10 l

1. Kosz na śmieci 10 l - biały
Wym. 18,6 x 26,6 x 37,5 cm

825076MB

ny
zielo

y
żółt

29,90 zł

2. Kosz na śmieci 10 l - żółty

i
iesk
nieb

Wym. 18,6 x 26,6 x 37,5 cm

29,90 zł

Wym. 18,6 x 26,6 x 37,5 cm

825079MB

1

29,90 zł

4. Kosz na śmieci 10 l - niebieski
Wym. 18,6 x 26,6 x 37,5 cm

825080MB

biały

Wym. 24 x 39 x 50 cm, poj. 25 l

55,90 zł

6. Kosz na śmieci z uchylną pokrywą
25 l, żółty

4

Kosz prostokątny z pokrywą otwieraną na boki. Ze względu na
rozmiar można umieścić kilka koszy obok siebie, co pozwala na
umiejętne segregowanie śmieci. Estetycznie wykonany, przydatny
w każdym domu lub biurze.

25 l

Wym. 24 x 39 x 50 cm, poj. 25 l

825035-1MB

3

2

29,90 zł

5. Kosz na śmieci 25 l - biały
825081MB

Wyposażenie łazienki

3. Kosz na śmieci 10 l - zielony

49,90 zł

7. Kosz na śmieci z uchylną pokrywą
25 l, zielony
Wym. 24 x 39 x 50 cm, poj. 25 l

825035-2MB

49,90 zł

8. Kosz na śmieci z uchylną pokrywą
25 l, niebieski
Wym. 24 x 39 x 50 cm, poj. 25 l

825035-3MB

5

49,90 zł

6

7

8

Wyposażenie sal

825078MB

Kosze z otwieraną ręcznie uchylną pokrywą, z dwiema opcjami otwierania:
w dół do małych odpadków i w górę do większych.

50 l

9. Kosz na śmieci Flip - czerwony
Wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm, poj. 50 l

029061-4MB

89,90 zł

9

10. Kosz na śmieci Flip - szary
Wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm, poj. 50 l

029061-1MB

89,90 zł

11. Kosz na śmieci Flip - zielony
Wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm, poj. 50 l

029061-2MB

89,90 zł

10

11

12. Kosz na śmieci Flip - niebieski
Wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm, poj. 50 l

029061-3MB

89,90 zł

13. Kosz na śmieci Flip - żółty
Wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm, poj. 50 l

029061-5MB

89,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

12

13
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Szafka wykonana jest z płyty wiórowej
w kolorze klonu 18 mm. Tylna ściana
wykonana jest z białej płyty HDF.

1. Regał na 12 nocników
Praktyczny regał z 12 miejscami do przechowywania
nocników w żłobkowej łazience. Mebel wykonany z
trwałej płyty laminowanej w kolorze klonu.
Wym.: szer. 55,5 x wys. 120 x gł. 35 cm. Wym.
przegródki: szer. 24,5 x wys. 17 x gl. 33 cm

6513041

439,90 zł

Ekonomiczny, łatwy w użyciu, przyjazny środowisku
kosz na pieluchy. Wyposażony w duży, wygodny
otwór o średnicy 13,5 cm. W celu opróżnienia kosza
należy wcisnąć klapę znajdującą się w jego dolnej
części. Można wtedy wysunąć górną część kosza
umożliwiając usunięcie pełnego pieluch worka.

80 l

120 l
2. Kosz na pieluchy - mały
Biało-srebrny - wym. 30 x 42 x 72 cm - poj. 80 l: ok.
50 pieluch

319002MB

699,90 zł

3. Kosz na pieluchy - duży
Biało-srebrny - wym. 34 x 46 x 92 cm - poj. 120 l:
ok. 75 pieluch

319001MB
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899,90 zł

Komfortowe przewijanie
Półka z przegródkami na pampersy. Uchylana górna płyta umożliwia uzupełnienie
przegródek o różne rozmiary pieluszek, przednia pleksi zapobiega ich wypadaniu,
a dzięki praktycznemu wycięciu ułatwia wygodne wyjmowanie pampersów.
Mebel wykonany z trwałej płyty laminowanej w kolorze klonu. Zawiasy z cichym
domykiem.

5

Przewijaki

8

otwierana od góry
zawiasy z cichym domykiem
transparentna pleksi

Wyposażenie sal

łatwe wyjmowanie pieluch
Półka na pieluchy

Wym.: szer. 97 x wys. 40 x gł. 25 cm, szerokość
przegródki 14 cm

6513040

353,90 zł

Wykonanie z płyty wiórowej
zapewnia stabilność całej
konstrukcji.

Materac w
oddzielnej
sprzedaży.

Wysokie ograniczniki
boczne są dodatkowym
zabezpieczeniem dziecka,
ponadto praktyczny
materacyk, dzięki któremu
przewijak jest miękki.
Dwie duże półki, które mogą
posłużyć do przechowywania
akcesoriów do pielęgnacji
dziecka.
Przewijak z półkami

Materac w oddzielnej sprzedaży.
Wym.: wys. 105 x szer. 65 x gł. 80 cm

6512270

Przewijak wiszący
Przewijak i półka w jednym pozwoli zaoszczędzić miejsce
w pomieszczeniu. Wykonany z drewna, wodoodporny,
mechanizm pozwala na delikatne opuszczanie, dzięki czemu
nie trzeba wkładać wiele wysiłku w otwieranie i zamykanie
przewijaka. Wyposażony w materac powlekany poliuretanem,
wodoodporny i łatwo zmywalny. Udźwig do 15 kg.
Wym. 63 x 19 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 79,5 cm

322001MB

999,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

626,90 zł

Materac do przewijaka z półkami
szary
229,90 zł Materac obszyty
4641418
żółty
4641057
229,90 zł łatwym do czyszczenia
meditapem.
niebieski
4641059
229,90 zł
zielony
4641060
229,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Przewijak ze schodami
Solidny i funkcjonalny przewijak, który dzięki przemyślanej konstrukcji i odpowiednim
wymiarom ułatwia pracę opiekunom w żłobkach, a zastosowanie schodów i poręczy
uczy maluszków samodzielności. Stabilna konstrukcja, wygodna do leżenia powierzchnia,
mnogość szufladek do przechowywania akcesoriów do pielęgnacji maluszków, dodatkowe
zabezpieczenie przed
niepożądaną wilgocią,
jakim jest podstawa
przewijaka wykonana z
wodoodpornej płyty HDPE
to tylko niektóre zalety
przewijaka.

Płyta wiórowa
laminowana

drzwi
zamykane na
zasuwkę

poręcz malowana
proszkowo

wycięcia w
szufladach zamiast
uchwytów

zawiasy do
otwierania
drzwi pod
kątem 270°

w pełni
wysuwane
szuflady

podstawa wykonana
z wodoodpornej
płyty HDPE o
grubości 15 mm

Przewijak ze schodami
Aby sprostać różnym potrzebom i możliwościom naszych klientów przewijak z
szufladkami oferujemy ze schodami po prawej lub po lewej stronie, a każdy z nich
w dwóch wersjach wykonania: z płyty wiórowej lub ze sklejki

Materac wykonany z pianki
obszytej meditapem

Materac do przewijaka
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Przewijak ze schodami lewy 2

Przewijak ze schodami prawy 2

Wym.: wys. 109 x szer. 121,5 x gł. 90 cm

Wym.: wys. 109 x szer. 121,5 x gł. 90 cm

6512602EX

6512603EX

2 483,90 zł

www.novumedukacja.pl

2 483,90 zł

Wym.: wys. 3 x dł. 87 x szer. 74 cm

4641298
4641299

zielony
niebieski

Infolinia: 801 003 084

125,90 zł
125,90 zł

Przewijaki z szufladami i drzwiami
100 cm

Przewijaki

108 cm

pojemne szuflady

Wyposażenie sal

76

cm

stoper zapobiegający
trzaskaniu

metalowe
prowadnice
Materacyk dostępny w cenie 263,90 zł pod kodem 4641339

Przewijak z drzwiami

Przewijak z szufladami

Przewijak z szufladami lewy

Przewijak z szufladami prawy

Przewijak posiada 4 szuflady z lewej
i 3 półki z prawej strony. Przewijak
sprzedawany bez materaca.
Wym.: wys. 108 x szer. 100 x gł. 76 cm

Przewijak posiada 4 szuflady z prawej
i 3 półki z lewej strony.
Przewijak sprzedawany bez materaca.
Wym.: wys. 108 x szer. 100 x gł. 76 cm

Przewijak posiada 6 regulowanych półek.
Mebel wykonany w całości
z płyty w kolorze klonu o grubości 18 mm.
Przewijak sprzedawany bez materaca.
Wym.: wys. 108 x szer. 100 x gł. 76 cm

6522001

6522002

6522003

6522004

Przewijak posiada 8 szuflad, z których
każda przedzielona jest na części.
Przewijak sprzedawany bez materaca.
Wym.: wys. 108 x szer. 100 x gł. 76 cm

1 264,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

1 099,90 zł

1 099,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

924,90 zł
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Zabezpieczenia

Bramka zabezpieczająca 2 - metalowa

Zabezpieczenie do drzwiczek 1
Bardzo proste i praktyczne zabezpieczenie, łatwe do wyregulowania
niezależnie od rozstawu uchwytów w Twojej szafce. Zabezpiecza
skutecznie przed otwieraniem drzwiczek małymi rączkami ciekawskiego
malucha. 1 szt.

Praktyczny uchwyt, z funkcją podwójnego ryglowania „dual-lock” sprawia,
że maluchy nie mogą otworzyć bramki, natomiast dla rodziców jest to bardzo
proste. Bramkę można w prosty sposób zamocować na płaskich i okrągłych
powierzchniach (do średnicy 8 cm), bez konieczności użycia wiertarki, oraz
zdemontować bez pozostawiania śladów. Wym. 68-76 x 81,5 cm

361004MB

320005MB

16,90 zł

499,90 zł

Zabezpieczenie do szuflad 1

Zabezpieczenia na narożniki - transparentne

Obowiązkowe zabezpieczenie w każdej placówce, chroni paluszki
małego odkrywcy. 6 szt.

Wysokiej jakości duże narożniki, które chronią malucha. Doskonale osłaniają
narożniki stołu, krawędzie półek - niezbędne w każdej placówce. 4 szt.

361002MB

361007MB

16,90 zł

16,90 zł

Ochraniacz narożny gruby
Ochraniacz narożny zabezpieczający przed
urazami, do zamocowania na krawędziach: ścian
(80-100 stopni), parapetów, grzejników, stołów.
Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego,
wytrzymały na temperaturę od -20 do 80 stopni C,
ognioodporny. Wytworzony na bazie poliuretanu.
Nie może być przycinany. Mocowany za pomocą
kleju polimerowego (MS-Polymer).
- dł. 100 cm
- szer. 6,1 cm
- gr. od 2 cm (narożnik) do 1,5 cm (brzegi).
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Ochraniacz narożny - ołówek

615002MB

czerwony

129,90 zł

615003MB

żółty

129,90 zł

615004MB

niebieski

129,90 zł

Ochraniacz narożny w kształcie kredki,
zabezpieczający przed urazami, do zamocowania
na ostrych krawędziach. Do użytku wewnętrznego
lub zewnętrznego, wytrzymały na temperaturę do
80 stopni C, ognioodporny. Wytworzony na bazie
poliuretanu, z gładką powłoką. Nie może być
przycinany. Mocowany za pomocą silikonu.
Wym. 7 x 7 x 100 cm

615009MB

szary

129,90 zł

615008MB

www.novumedukacja.pl
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199,90 zł

Ochrona i dezynfekcja

Ochraniacze na obuwie
Jednorazowe ochraniacze wykonane z polietylenu,
ze ściągaczem. Rozmiar uniwersalny. Dł. po
rozciągnięciu: 41 cm. Kolor niebieski.
100 szt. (50 par).

25,90 zł

Ochrona i dezynfekcja

013300MB

Kolumna do dezynfekcji rąk

Produkt umożliwia nożne dozowanie płynu dezynfekującego do odkażania
rąk. Wykonana jest z ocynkowanej blachy o grubości od 1 do 3 mm.
Malowana farbą poliestrową przystosowaną do warunków zewnętrznych.
Elementy mechaniczne zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Nie
potrzebuje dodatkowych źródeł zasilania do funkcjonowania.
W zestawie znajdują się kołki rozporowe służące do przytwierdzenia
kolumny, do podłoża. Kolumna stoi jednak stabilnie bez konieczność
przytwierdzania jej do podłogi.
Płyn dezynfekujący łatwo się uzupełnia poprzez zabudowany zbiornik o
pojemności 10 litrów (w zestawie).
Wym.: wys. 110 x szer. 30 × gł. 30 cm, (wym. podstawy 44 x 44 cm),
waga: 20 kg

6308382

2 199,90 zł

Wyposażenie sal

Oczyszczanie powietrza

Urządzenie do dezynfekcji powietrza SanificaAria 30

Urządzenie bakterio/wirusobójcze do dezynfekcji
powietrza. Urządzenie w pełni bezpieczne (działające
online w obecności ludzi w pomieszczeniu).
Możliwość niezależnego montażu na ścianie, lub
za pomocą wspornika na podłodze sprawia. Wym.:
wysokość 58,4 cm, szerokość 15,2 cm.
Zalety:
- potwierdzona skuteczność przeciwko
bakteriom i wirusom do 99,9%
- przyjazny dla środowiska
- skuteczny nawet w obecności klimatyzatorów
- cichy
- bezpieczny
- wolny od ozonu
- nie emituje promieni UV-C (emitowane jest tylko
wewnątrz komory!)
- obszar oczyszczania 30 m3/h
- żywotność kartridża 12 miesięcy (możliwość
dokupienia 6308387).

6308385

995,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Urządzenie do dezynfekcji powietrza SanificaAria 200 connect

Urządzenie bakterio/wirusobójcze do dezynfekcji
powietrza. Urządzenie w pełni bezpieczne (działające
online w obecności ludzi w pomieszczeniu).
Możliwość sterowania przez aplikację lub bluetooth.
Wym.: wysokość 47,7 cm, szerokość 29,6 cm.
Zalety:
- potwierdzona skuteczność przeciwko
bakteriom i wirusom do 99,9%
- przyjazny dla środowiska
- skuteczny nawet w obecności klimatyzatorów
- cichy
- bezpieczny
- wolny od ozonu
- nie emituje promieni UV-C (emitowane jest tylko
wewnątrz komory!)
- obszar oczyszczania > 200 m3/h
- żywotność kartridża – 12 miesięcy (możliwość
dokupienia 6308388).

6308386

2 995,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Dywany
Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadają
Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. - wysokość runa: 7 mm

158

Dywan jednokolorowy - 2 x 3 m

Dywan jednokolorowy - 3 x 4 m

Dywan jednokolorowy - 4 x 5 m

Wym. 2 x 3 m

Wym. 3 x 4 m

Wym. 4 x 5 m

056035MB

zielony

599,90 zł

056039MB

zielony

1 199,90 zł

056095MB

zielony

2 199,90 zł

056036MB

niebieski

599,90 zł

056040MB

niebieski

1 199,90 zł

056096MB

niebieski

2 199,90 zł

056037MB

terrakota

599,90 zł

056041MB

terrakota

1 199,90 zł

056097MB

terrakota

2 199,90 zł

056110MB

szary

599,90 zł

056111MB

szary

1 199,90 zł

056112MB

szary

2 199,90 zł
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Jednokolorowe dywany obszyte na
krawędziach. Skład runa 100% PP heatset frise przędza pojedyncza. Pokryte
środkiem uniepalniającym.
Wysokość runa: 7 mm
Dywan okrągły o śr. 100 cm

Dywan okrągły o śr. 140 cm

Śr. 100 cm

Śr. 140 cm

terrakota

139,90 zł

056053MB

niebieski

139,90 zł

056049MB

056055MB

zielony

139,90 zł

056051MB

056118MB

szary

139,90 zł

056048MB

056119MB

Śr. 200 cm

269,90 zł

056044MB

terrakota

559,90 zł

niebieski

269,90 zł

056045MB

niebieski

559,90 zł

zielony

269,90 zł

056047MB

zielony

559,90 zł

269,90 zł

056120MB

szary

559,90 zł

terrakota

szary

Wyposażenie sal

056052MB

Dywan okrągły o śr. 200 cm

Dywany

Dywany

Dywan w kropki, 2 x 3 m
Dywan Fale morskie, 2 x 3 m
Piękny dywan z rybką i falami. Pokryty środkiem
uniepalniającym. Wysokość runa: 7 mm
Wym. 2 x 3 m

056165MB

699,90 zł

Dywan we wzory geometryczne. Skład runa 100%
PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiada
Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny.
Pokryty środkiem uniepalniającym. Wysokość runa:
7 mm Wym. 2 x 3 m

056168MB

turkusowy

699,90 zł

056167MB

szary

699,90 zł

Dywan edukacyjny we wzory 3 x 4 m
Nietuzinkowy dywan, który dzięki stonowanym
kolorom i delikatnym wzorom sprawdzi się w prawie
każdym wnętrzu. Pokryty środkiem uniepalniającym.
Wysokość runa: 7 mm Wym. 2 x 3 m

Skład runa 100% PP heat-set frise przędza
pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności tzn. Atest
Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym.
Wysokość runa: 7 mm, w komplecie 20
dodatkowych elementów o śr. 30 cm (wym. 3 x 4 m).

056159MB

056155MB

Dywan Góry 2 x 3 m

699,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

1 999,90 zł

Dywan wzory 3 x 4 m
Dywan we wzory geometryczne. Skład runa 100%
PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiada
Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty
środkiem uniepalniającym. Wysokość runa: 7 mm,
wym. 3 x 4 m

056105MB

pomoce@novumedukacja.pl

1 299,90 zł
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Tablice
Do wieszania w
poziomie i pionie

1

1. Tablica korkowa 35 x 160 cm beżowa
Tablica z powierzchnią korkową, w drewnianej
oprawie, do prezentacji prac lub wywieszania
ogłoszeń szkolnych. Wym. 35 x 160 cm

044120MB

79,90 zł

2. Tablica korkowa
Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji
prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych.
2

044005MB

50 x 80 cm

39,90 zł

044001MB

60 x 120 cm

59,90 zł

044002MB

90 x 150 cm

119,90 zł

044003MB

100 x 200 cm

179,90 zł

3. Tablica korkowa z aluminiową ramą
Korkowa tablica z aluminiową ramą, do prezentacji
prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych.

515039MB

3

45 x 60 cm

69,90 zł

515040MB

90 x 60 cm

109,90 zł

515041MB

90 x 120 cm

179,90 zł

Tablica z kolorową powierzchnią
korkową, w drewnianej
oprawie, do prezentacji prac
lub wywieszania ogłoszeń
szkolnych.

160

4. Kolorowe tablice korkowe 90 x 120 cm

5. Kolorowe tablice korkowe 100 x 150 cm

6. Kolorowe tablice korkowe 100 x 200 cm

Wym.: 90 x 120 cm

Wym. :100 x 150 cm

Wym.: 100 x 200 cm

044105MB

zielona

179,90 zł

044110MB

zielona

239,90 zł

044115MB

zielona

399,90 zł

044106MB

jasnozielona

179,90 zł

044111MB

jasnozielona

239,90 zł

044116MB

jasnozielona

399,90 zł

044107MB

różowa

179,90 zł

044112MB

różowa

239,90 zł

044117MB

różowa

399,90 zł

044108MB

błękitna

179,90 zł

044113MB

błękitna

239,90 zł

044118MB

błękitna

399,90 zł

044109MB

ciemnoniebieska

179,90 zł

044114MB

ciemnoniebieska

239,90 zł

044119MB

ciemnoniebieska

399,90 zł
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Tablice białe do układania obrazków, pisania.
Posiadają aluminiową ramę. Po tablicy można
pisać tylko markerami suchościeralnymi dobrej
jakości. Mocowane są do ściany za pomocą
uchwytów. Wymagają częstego czyszczenia
płynem do tablic suchościeralnych (146164,
sprzedawany osobno). Płyn jest dostępny
także w zestawie startowym do tablic
suchościeralnych (146113).
1. Biała tablica magnetyczna
wisząca wym. 120 x 90 cm

2. Biała tablica magnetyczna
wisząca wym. 150 x 100 cm

Wym. 120 x 90 cm

Wym. 150 x 100 cm

515034MB

249,90 zł 515033MB

1

2

359,90 zł

3. Tablica szkolna pojedyncza
lakierowana

Tablica ceramiczna posiada dożywotnią
gwarancję. Wym. 170 x 100 cm

Tablice

379,90 zł

Tablica lakierowana, magnetyczna. Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, plastikowe narożniki w kolorze popielatym. Tył
tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. Produkt posiada półkę na całej szerokości. W zestawie elementy mocujące. Gwarancja: 10 lat a
powierzchnię, 2 lata na produkt.

4. Tablica szkolna pojedyncza
zielona lakierowana
Wym. 100 x 85 cm

146093MB

219,90 zł

5. Tablica szkolna pojedyncza
zielona w linie

6. Tablica szkolna pojedyncza
zielona w pięciolinię

Wym. 170 x 100 cm, stały nadruk linii,
odstęp: 5 cm

Wym. 170 x 100 cm, stały nadruk
pięciolinii.

146096MB

146098MB

399,90 zł

7. Tablica szkolna pojedyncza
zielona w kratkę
Wym. 170 x 100 cm, stały nadruk kratki.

399,90 zł

146097MB

399,90 zł

Wyposażenie sal

015003MB

8. Tablica tryptyk 170 x 100 cm
Tablica centralna o wym. 170 x 100 cm,
dwie tablice dwustronne o wym. 85 x
100 cm. Rama aluminiowa. W komplecie
półeczka na gąbkę i kredę. Może być
tablicą magnetyczną do przyczepiania
pomocy dydaktycznych lub prac. Wym.
340 x 100 cm

146073MB

biała

859,90 zł

015001MB

zielona

859,90 zł

11. Zestaw startowy do tablic
suchościeralnych

9. Zestaw magnesów, 120 szt.

Małopyląca kreda, przeznaczona do pisania i
rysowania. 100 szt., dł. 7,5 cm, grubość 1 cm

Zestaw do tablic suchościeralno-magnetycznych.
W komplecie: 4 markery, holder magnetyczny
do markerów, płyn czyszczący o poj. 200 ml,
wycierak magnetyczny, wymienne wkładki filcowe
do wycieraka 10 szt. magnesy o wym. 10 x 20 mm
10 szt.

610191MB

146113MB

Zestaw kolorowych, okrągłych magnesów, w
praktycznym, plastikowym słoiku. 120 szt. Śr. 2,5 cm

500203MB

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy
przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w
organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych
obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

10. Biała kreda do tablicy

wszystkie ceny są cenami brutto

19,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

99,90 zł
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Tapicerowane kanapy to praktyczne meble, które uatrakcyjnią szkolne hole, korytarze czy pokoje
nauczycielskie lub gabinety. Stabilne i trwałe dzięki sklejkowemu stelażowi, wygodne bo wyściełane
warstwą miękkiej pianki, a przy tym kolorowe i efektowne są niezwykle praktyczne i komfortowe.
Dzięki zamocowaniu nóżek, łatwo wymieść spod nich kurz i umyć podłogę. Tkaniny obiciowe użyte
do obszycia mebli są trwałe i odporne na zmechacenia i piling.

POLSKI
PRODUKT

1
1

2
3

5

2

4

3

4

Podstawa szkieletu - wysokiej jakości
sklejka
Elastyczna i sprężysta, certyfikowana
pianka poliuretanowa o podwyższonej
gęstości
Puszysta owata ze specjalnej
mieszanki włókien
Wigofil - warstwa pomiędzy
materiałami - zmniejsza
naprężenia owaty i tkaniny

5

Tkanina tapicerska

6

Szkielet z płyty meblowej

6

Wszystkie
stosowane tkaniny
posiadają certyfikat
oeko-tex.

Stopki (z drewna bukowego lub metalu)
z filcowym zakończeniem
zapobiegającym uszkodzeniom podłogi.

Materiał o charakterystycznej
fakturze oraz grubym
splocie. Wyróżnia się wysoką
odpornością, jest łatwy do
utrzymania w czystości.

162

Miękka i przyjemna w dotyku
tkanina charakteryzująca
się wysoką odpornością
na ścieranie i mechacenie.
Nowoczesna kolorystyka
nadaje produktom
ponadczasowego wyglądu.

www.novumedukacja.pl

Tkanina obiciowa o drobnej,
ciekawej w dotyku strukturze.
Cechuje ją wysoka trwałość
na ścieranie i rozciąganie.

Infolinia: 801 003 084

Pufa mobilna
Tapicerowany puf na kółkach.
Wym.: śr. 50 x wys. 45 cm

7010001

01

02

252,90 zł

Wyposażenie sal

Meble tapicerowane

Donna to nowoczesna
tkanina obiciowa
przypominająca
wyglądem welur. Materiał
jest pokryty specjalną
powłoką, która ułatwia jej
czyszczenie.

03

04
Zestaw Buranko
Zestaw składa się z tapicerowanych elementów,
które można połączyć metalowymi łącznikami.
Wym.: szer. 290-520 x wys. oparcia 103 x wys.
siedziska 43 cm

7010007

4 575,90 zł

1. Sofa Buranko 1 z oparciem
prostym

2. Sofa Buranko 2 z oparciem
lewostronnie skośnym

3. Sofa Buranko 3 z oparciem
prawostronnie skośnym

4. Pufa Buranko 4 bez oparcia

Wym.: szer.: 58-104 x gł. 104 x wys.
oparcia 103 x wys. siedziska 43 cm

Wym.: szer. 58-104 x gł. 104 cm x wys.
oparcia 103 x wys. siedziska 43 cm

Wym.: szer. 58-104 x gł. 104 cm x wys.
oparcia 103 x wys. siedziska 43 cm

Wym.: szer. 58-104 x gł. 104 cm x wys.
siedziska 43 cm

7010003

7010004

7010005

7010006

1 099,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

1 099,90 zł

1 099,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

637,90 zł
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Zestaw tapicerowanych mebli ze sklejkowym stelażem obitym
pianką i eleganckim materiałem obiciowym - tornado.

ci
bi

1. Kanapa Foyer 3/1
Wym.: 208 x 74 x 78 cm

7010014

01

879,90 zł

2. Kanapa Foyer 3/2
Wym.: 166 x 74 x 78 cm

7010015

703,90 zł

3. Pufa Foyer 3/3

05

Wym.: 93 x 53 x 44 cm

7010016

461,90 zł

4. Pufa Foyer 3/4
Wym.: 90 x 62 x 44 cm

02

03

04

7010017

395,90 zł

5. Pufa Foyer 3/5
Wym.: 136 x 66 x 44 cm

7010018

494,90 zł

6. Zestaw Foyer 3
Zestaw skłąda się z 5 elementów: 2 sof i 3
puf. wym.: 212 x 172 x 78 cm

7010013

164
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Infolinia: 801 003 084

2 914,90 zł

Meble tapicerowane
Wym.: 87 x 87 x 66 cm

779,90 zł

Wyposażenie sal

nina o

1. Pufa z poduszką do zestawu
Zig-Zag
7010011

Zestaw tapicerowanych kanap, wypełnionych miękką pianką
i obszytych materiałem obiciowym - tornado. Pojedyncze
elementy można połączyć metalowymi łącznikami.

ADO

tk a

owa TO
RN

ci
bi

01

02

2. Pufa z poduszką do zestawu
Zig-Zag
Wym.: 87 x 87 x 66 cm

7010012

779,90 zł

3. Pufa do zestawu Zig-Zag
Wym.: 87 x 87 x 46 cm

i ki

609,90 zł

4. Pufa do zestawu Zig-Zag
7010010

609,90 zł

et

m

Wym.: 87 x 87 x 46 cm

03

04

zn

7010009

a lo w e ł ą c

5. Zestaw Zig-Zag
Zestaw składa się z 7 elementów:
2 grafitowych sof, beżowej sofy, 2
grafitowych puf i 2 beżowych puf.
Poszczególne elementy można łączyć ze
sobą metalowymi łącznikami.

7010008

4 575,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Małe, subtelne pufy, które można ze sobą
łączyć tworząc różne aranżacje. Idealne
zarówno do małych, jak i dużych wnętrz.

1

2

1. Pufa Trójkąt, żółta
Wym.: wys. 46 x szer. 63 x gł. 48 cm, tkanina Frodo.

7010118

274,90 zł

2. Pufa Trójkąt, błękitna
Wym.: wys. 46 x szer. 63 x gł. 48 cm, tkanina Frodo.

7010119

274,90 zł

3. Pufa Kwadrat, żółta
Wym.: wys. 46 x szer. 55 x gł. 55 cm, tkanina Frodo.

7010121

274,90 zł

4. Pufa Kwadrat, błękitna
Wym.: wys. 46 x szer. 55 x gł. 55 cm, tkanina Frodo.

3

166
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4

7010122

Infolinia: 801 003 084

274,90 zł

wa F L

A

Wyposażenie sal

c io

tk a

bi

Zestaw tapicerowanych kanap, wypełnionych
miękką pianką obszytych materiałem obiciowym FLASH w 4 kolorach.

SH

nina o

Meble tapicerowane

POLSKI
PRODUKT

1. Pufa STAR, turkusowy
Wym.: dł. 90 x szer.60 x wys. 44 cm

7010024

1

2

3

4

527,90 zł

2. Pufa STAR, niebieski
Wym.: dł. 90 x szer. 60 x wys. 44 cm

7010026

527,90 zł

3. Pufa STAR, różowy
Wym.: dł. 90 x szer. 60 x wys. 44 cm

7010027

527,90 zł

4. Pufa STAR, kremowy
Wym.: dł. 90 x szer. 60 x wys. 44 cm

7010028

527,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Nietuzinkowa w swojej postaci kanapa w formie wyspy.
Stanowi alternatywę dla tradycyjnych kanap czy puf do
poczekalni, idealnie nadaje się do dużych holi i korytarzy.

Jakość i
bezpieczeństwo
gwarantowane
certyfikatami

Kanapa Foyer 1
Tapicerowana kanapa doskonale sprawdzi się w
szkolnych holach czy korytarzach. Wym.: dł. 180 x
szer. 120 x wys. oparcia 85 x wys. siedziska 47 cm

1 759,90 zł

wysokość siedziska
47 cm

7010021

168
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Infolinia: 801 003 084

Meble tapicerowane

tk a

Sofa tapicerowana o nowoczesnym kształcie, pokryta
tkaniną trudnopalną. Doskonale sprawdzi się w
poczekalniach, holach i bibliotekach.

Sofa Fala 1

Sofa Fala 2

Wym.: wys. 85 x szer. 171 x gł. 144 cm, wysokość
siedziska 46 cm, tkanina Frodo

Wym.: wys. 85 x szer. 177 x gł. 99 cm, wysokość
siedziska 46 cm, tkanina Frodo

7010071

7010072

1 495,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

Wyposażenie sal
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1 495,90 zł
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Supernowoczesne pufy z oparciem w kształcie litery
X lub K, obszyte płótnem Canvas lub tkaniną Tornado.

ci
bi

Pufa Saturn szaro-zielona

Pufa Saturn szaro-żółta

Pufa Saturn czarno-czerwona

Wym.: wys. 77 x szer. 125 x gł. 125 cm, wysokość
siedziska 46 cm, tkanina Canvas.

Wym.: wys. 77 x szer. 125 x gł. 125 cm, wysokość
siedziska 46 cm, tkanina Canvas.

Wym.: wys. 77 x szer. 125 x gł. 125 cm, wysokość
siedziska 46 cm, tkanina Canvas.

7010115

7010116

7010117

1 836,90 zł

1 836,90 zł

owa Tor

do

tk a

ci
bi
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nina o

1 836,90 zł

Pufa FOSTER
Wym.: wys. 72 x szer. 120 x gł. 120 cm, wys.
siedziska 45 cm, tkanina Tornado

7010073

170
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Infolinia: 801 003 084

956,90 zł

Wyposażenie sal

Meble tapicerowane

Donna to nowoczesna
tkanina obiciowa
przypominająca wyglądem
welur. Materiał jest pokryty
specjalną powłoką, która
ułatwia jej czyszczenie.

Zestaw przeznaczony do holi
wejściowych, lobby, pomieszczeń
socjalnych i zarządczych. Duże,
wypełnione pianką elementy są
wygodne i miękkie. Zestaw składa się
z 12 elementów: fotele, taborety i duże
stoły z półokręgu. Pojedyncze elementy
można również dokupić osobno.

Zestaw Tulipan

Półokrąg - Zestaw Tulipan

Hoker - Zestaw Tulipan

Wym.: szer. 100 x gł. 50 x wys. 30 cm

Wym.: szer. 100 x gł. 50 x wys. 30 cm

Wym.: szer. 100 x gł. 50 x wys. 30 cm

4641444

4641446

4641445

279,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Fotel - Zestaw Tulipan

259,90 zł

439,90 zł

Zestaw wykonanych z pianki miękkich
mebli obszytych łatwym do utrzymania w
czystości materiałem obiciowym - donna.
Zestaw składa się z 12 elementów.
Wym.: szer. 228 x gł. 240 x wys. 75 cm

4641443

pomoce@novumedukacja.pl

4 499,90 zł
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Kształtki piankowe

172

174

Siedziska piankowe

186

Kolekcja Natura

191

Pufy z granulatem

194

Siedziska i bujaki

198

Zestawy wypoczynkowe

204

Maty i materace

206

Zestawy klocków piankowych

221

Sensoryka

230

Gry podłogowe

232

Baseny piankowe

173

Nowe siedziska piankowe
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1. Kpl. Siedzisk zaokrąglonych - 12 szt
Zestaw 12 piankowych poduszek.
Wym.: dł. 30 x szer. 20 x wys. 8 cm

4641293
4641435

174

tornado
meditap

2. Materac do szafki mobilnej

3. Ławeczka mobilna do poduszek

Wym.: wys. 3 x dł. 101 x szer. 34 cm

593,90 zł
604,90 zł

4641352
4641440

tornado
meditap

www.novumedukacja.pl

59,90 zł
62,90 zł

Wykonana ze sklejki, mobilna ławeczka.
Wym.: wys. 43,5 x dł. 104,5 x szer. 35 cm

6512744

Infolinia: 801 003 084

459,90 zł

Pokrowiec zapinany jest na zamek
błyskawiczny, dzięki któremu jest on
łatwy do założenia, jak i zdjęcia w celu
wyczyszczenia.

Zestaw 12 pufek, które mogą służyć jako siedziska indywidualne lub po ułożeniu w krąg być
wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych takich jak czytanie czy pogadanki. Wewnątrz
znajduje się gęsta pianka odporna na deformacje. Nawet długi czas użytkowania i intensywnej
eksploatacji, nie pozbawia siedziska miękkości oraz sprężystości.

Pokrowiec do zestawu Cztery pory
roku
Wym.: 79 x 34 x 50 cm

4641351

Kształtki piankowe

Siedziska piankowe

Siedziska cztery pory roku

Cztery pory roku - Zestaw 12 siedzisk
Wym. pojedynczej pufki: 38,5 x 27,5 x 8 cm

81,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

4641305

pomoce@novumedukacja.pl

519,90 zł
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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

903,90 zł

jasnoszara
cytrynowa
jasnoróżowa

POKROWIEC NA ZAMEK

176
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Infolinia: 801 003 084

36,90 zł
36,90 zł
36,90 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

36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł

Zestaw 10 tęczowych
pufek

351,90 zł

4640445

Kształtki piankowe

Wym.: wys. 10 x szer. 30 x dł. 30 cm

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

4841100

94,90 zł

Siedziska piankowe

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

454,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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604,90 zł

177

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

4640338

Zestaw okrągłych pufek 12 szt. w kpl.

36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
417,90 zł

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

4641199
4641197
4641198

178
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jasnoróżowa
jasnoszara
cytrynowa

Infolinia: 801 003 084

36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł

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

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

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

4640758

Zestaw 12 pudrowych
dropsów

1

3

36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł

Kształtki piankowe

Siedziska piankowe

Dropsy pudrowe

411,90 zł

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

4641382
4641380
4641378
4641381
4641379

jasnozielona
jasnoszara
cytrynowa
jasnoniebieska
jasnoróżowa

36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł
36,90 zł

3. Stojak do pufek

94,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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4841100
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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. wózka: dł. 60 x szer. 60 x wys. 30 cm, wym.
poduszki: śr. 30 x wys. 4 cm

6513058

703,90 zł
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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

158,90 zł
158,90 zł
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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.

Kształtki piankowe

Siedziska piankowe

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

79,90 zł
79,90 zł
79,90 zł
79,90 zł
79,90 zł
79,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Kolekcja morska

1. Poduszka Krab
Wym.: śr. 30 x wys. 4 cm
2

4641456

54,90 zł

2. Poduszka Ryba
Wym.: śr. 30 x wys. 4 cm

4641457
1

54,90 zł

3. Poduszka Meduza
Wym.: śr. 30 x wys. 4 cm

4641458

54,90 zł

4. Poduszka Ośmiornica
Wym.: śr. 30 x wys. 4 cm
4

4641459

3

śr. 30 cm

6. Emocje - zestaw pufek
Zestaw pufek przedstawiających 6 podstawowych
emocji: radość, smutek, strach, złość, zdziwienie i
wstręt. Wym.: śr. 30 cm, wys. 8 cm

5. Pufki tapicerowane Kwiatek
7 pufek o wym.: śr. 30 x wys. 8 cm

4640321

182

373,90 zł
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4641401

Infolinia: 801 003 084

339,90 zł

54,90 zł

Siedziska piankowe

Tapicerowane pufki na nóżkach
1

60 cm

30

cm

1. Puf tapicerowany II
4640327
4640366
4640408

zielony
pomarańczowy
szary

32 cm

Wym.: dł. 60 x szer. 30 x wys. 32 cm

197,90 zł
197,90 zł
197,90 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

37,90 zł
37,90 zł
37,90 zł
37,90 zł

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

4841100

94,90 zł

Sprzedawany bez pufek

Wym.: wys. 10 x szer. 26 cm

wszystkie ceny są cenami brutto

Doskonałe
do kącików
wypoczynkowych,
czytelniczych
czy też kącików
zabaw.

pomoce@novumedukacja.pl
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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.

Bezpieczeństwo zapewnia
certyfikat Oeko-Tex

30

30 c

cm

12 cm

m

antypoś
li

owy
zg

ód
sp

wygodne
i mocne
uchwyty

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

4640868
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362,90 zł
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2. Pokrowiec do zestawu kostek
pudrowych z granulatem
Wym.: wys. 72 x szer. 30 x dł. 60 cm

4640995

Infolinia: 801 003 084

87,90 zł

Wym.: dł. 30 x
szer. 30 cm

Wym.: dł. 40 x
szer. 40 cm

niebieski

4640447

4640262

czerwony

4640448

4640263

pomarańczowy

4640449

4640264

zielony

4640450

4640265

żółty

4640452

4640267

różowy

4640453

4640268

granatowy

4640455

4640270

turkusowy

4640456

4640271

cena

24,90 zł

29,90 zł

Kształtki piankowe

Poduszka

Miękkie poduszeczki

Siedziska piankowe

Wygodna poduszeczka
do siedzenia, obszyta
wytrzymałym,
skóropodobnym
materiałem
i wypełniona silikonem
jest mięciutka, nie zajmuje
dużo miejsca, dobrze
służy jako wygodne,
podłogowe siedzisko!

podwójne szwy
zapobiegają pękaniu
pokrowca podczas
użytkowania

wysokiej jakości
wypełnienie z miękkiego
silikonu

lekkie, trwałe
i wytrzymałe

siedziska dopasowują
się do kształtu ciała
wszystkie ceny są cenami brutto

Bezpieczeństwo zapewnia
certyfikat Oeko-Tex
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

186
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Infolinia: 801 003 084

Kolekcja

Natura

wyciszenie i ukojenie zmysłów

Kolekcja Natura

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

339,90 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

411,90 zł
411,90 zł
411,90 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

373,90 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

2 034,90 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

539,90 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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274,90 zł

Zestaw Wysepka jest złożony z różnych
elementów piankowych, które mogą zostać
wykorzystane nie tylko razem, ale i każda
oddzielnie. W zestawie znaleźć można siedem

Natura
Kolekcja

elementów w różnych kolorach i o rozmaitych
kształtach. Stwarzają duże pole do popisu dla
kreatywnych zabaw. Są całkowicie bezpieczne
podczas użytkowania dzięki ich starannemu

Kolekcja Natura

wykonaniu.

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

799,90 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

1 539,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Natura
Kolekcja

2

1

1. Komplet pufek okrągłych Natura - 12
elem.
Komplet 12 siedzisk w stonowanej, naturalnej
kolorystyce. Do ich przechowywania idealnie pasuje
stojak na kółkach 6513181 bądż 4841100. Śr. jednej
pufki 30 cm, wys. 8 cm

4641706

349,90 zł

2. Stojak na pufki
Wykonany ze sklejki brzozowej i rurek aluminiowych,
zawiera 4 kółka, w tym 2 z hamulcem. Śr. 38cm,
wys. 114 cm

6513181

Materac trójdzielny

składany

3. 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
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odcienie żółtego

302,90 zł

odcienie zielonego 302,90 zł

www.novumedukacja.pl

359,90 zł

Infolinia: 801 003 084

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:

• dodatkowe wzmocnienie dzięki zastosowaniu podwójnego szwu
wewnętrznego oraz nici elastycznych,
• wysoka jakość szycia i łączenia elementów.

4641679 98,90 zł
żółty pastel

4641680 98,90 zł
ciemnożółty

4641681 98,90 zł
różowy pastel

4641682 98,90 zł
zielony pastel

4641683 98,90 zł
jasnoszary

4641684 98,90 zł

błękitny

Kształtki piankowe

• zewnętrzna część pokrowca wykonana jest z bezftalanowego meditapu
- materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku
powierzchni,

Pufy z granulatem

• pokrowiec wypełniony specjalną mieszanką granulatu oraz gryzu
gąbkowego, dzięki czemu wypełnienie fotela nie ugniata się nawet po
długim użytkowaniu,

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

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Czas relaksu

Komfortowe foteliki dla maluszków,
przedszkolaków, starszych dzieci,
a także dla dorosłych! Połączenie
prostej formy z atrakcyjnym duetem
kolorystycznym. Zielony i szary daje
niesamowity efekt końcowy. Fotelik
dostosowuje się do kształtu ciała i
wagi osoby siedzącej, dzięki czemu
dłuższe spędzanie czasu na nim
jest niezwykle odprężające.

m e d i t a p
1. Duży fotel z granulatem
Wym.: śr. 80 x wys. 85 cm

4640164

296,90 zł

2. Fotelik z granulatem

40 cm

60 cm

85 cm

Wym.: śr. 60 x wys. 60 cm

4640139

169,90 zł

3. Siedzisko dla malucha
Wym.: śr. 55 x wys. 40 cm

4640113
2

3

70 cm

1

109,90 zł

60 cm

m e d i t a p

4. Puf z granulatem
Wym.: wys. 70 x szer. 60 cm

4640024
4640025
4640026
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limonkowy
niebieski
żółty

Infolinia: 801 003 084

169,90 zł
169,90 zł
169,90 zł

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

1. Fotel Żabka

2. Fotel Ufoludek

Wym.: śr. 60 x wys. 60 cm

4640293

241,90 zł

cm

3. Kwiat poducha z granulatem

Wym.: dł. 75 x szer. 55 x wys. 55 cm

Wym.: śr. 105 x wys. 30 cm

4640981

4640027

263,90 zł

4. Fotel z granulatem Lilia
wodna I
Wym.: śr. 60 x wys. 60 cm

296,90 zł

4640414

209,90 zł

Siedzisko wypełnione granulatem,
dopasowuje się do ciała dziecka,
zapewniając relaks. Zamiast na

Pufy z granulatem

105

tradycyjnych kanapach lub fotelach
warto zaproponować dzieciom
poduchach. Pomocne przy zajęciach

Pokrowiec wykonany
z mocnego, łatwego
w utrzymaniu czystości
materiału typu Oxford

rehabilitacyjnych.

o x f o r d

m e d i t a p

m e d i t a p

5. Pufa Oxford morska

6. Pufa z granulatem

7. Pufa z granulatem

Wym.: śr. 90 x wys. 60 cm

Wym.: śr. 90 x wys. 60 cm

Wym.: śr. 90 x wys. 60 cm

4640734

224,90 zł

4641170

wszystkie ceny są cenami brutto

309,90 zł

Kształtki piankowe

zajęcia i odpoczynek na miękkich

4641172

pomoce@novumedukacja.pl

309,90 zł
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Siedziska dla maluszków

Minifotelik dla najmłodszych. Przeznaczony dla
dzieci powyżej 6-go miesiąca życia, które potrafią już
samodzielnie siedzieć, jednak potrzebują podparcia.
Oparcie rogal niebieski

Oparcie rogal zielony

Wym.: dł. 60 x gł. 46 x wys. 20 cm

Wym.: dł. 60 x gł. 46 x wys. 20 cm

4641433

4641434

159,90 zł

159,90 zł

Podszyte mocnym antypoślizgiem są stabilne i nie
przesuwają się nawet po gładkiej podłodze.
Fotelik wykonany w całości ze sprężystej pianki
poliuretanowej. Pokryty trwałą, łatwą do utrzymania
w czystości tkaniną Rainbow w kolorze beżowym.
Ze względu na swoje gabaryty przeznaczony jest dla
dzieci do 3 roku życia.
Fotelik piankowy malucha
Wym.: wys. 43 szer. 51 gł.51, wys. siedziska 17 cm

4641715

219,90 zł

Fotelik Novum niebieski
Niewielki fotelik z wytrzymałej tkaniny Oxford.
Jest niezwykle wygodny, wypełnienie granulatem
sprawia, że dopasowuje się do kształtu ciała.
Wym.: 45 x 45 x 45 cm

4641466
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159,90 zł
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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

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

Wym.: dł. 60 x szer. 34 x wys. 60 cm

339,90 zł

4521122

318,90 zł

Siedziska i bujaki

318,90 zł

Wym.: wys. 50 x dł. 78 x szer. 20 cm

4640028

175,90 zł

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

Siedzisko piankowe Jednorożec

4641669

4641667

373,90 zł

Wym.: wys. 60 x dł. 60 x szer. 34 cm

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

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

373,90 zł

Kształtki piankowe

Siedzisko piankowe Alpaka

Delfin
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Świetna zabawa gwarantowana!
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Bujak Charlie
Nowoczesny bujak, którego boczki wykonane są z
wysokogatunkowej sklejki zaś po środku znajduje
się miękkie siedzisko piankowe obszyte materiałem
skóropodobnym. Bujak posiada praktyczne uchwyty
oraz podpórki na stopy. Jest bezpieczny i solidny,
zapewni wesołą zabawę każdemu maluchowi!
Wym: dł. 80 x wys. 42,5 cm

6512927

599,90 zł

Bujaki
Kształt fasolki zapewnia wygodne siedzisko, miękkie i sprężyste, nie tracące
swoich właściwości, nawet przez długi czas użytkowania, pomimo intensywnej
eksploatacji przez maluchy. Wewnątrz swoje miejsce znalazła wysokiej jakości
pianka, która jest odporna na deformacje. Z kolei na zewnątrz postawiono na
pokrowiec zapinany na trwały zamek błyskawiczny. Bezftalanowy materiał
Meditap jest łatwy do utrzymania w czystości.

Autko - bujak

Mały bujak - fasolka - żółta

Mały bujak - fasolka - zielona

Wym.: wys. 31 (wys. siedziska 19 cm)
x dł. 57 x szer. 25 cm

Wym.: wys. 31 (wys. siedziska 19 cm)
x dł. 57 x szer. 25 cm

Wym.: wys. 31 (wys. siedziska 19 cm)
x dł. 57 x szer. 25 cm

4521127

4521152Y

4521152Z
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136,90 zł

157,90 zł
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157,90 zł

Mały bujak - fasolka - różowa
Wym.: wys. 31 (wys. siedziska 19 cm)
x dł. 57 x szer. 25 cm

4521152R

Infolinia: 801 003 084

157,90 zł

syrena
przyczepiana
na rzep

zwijany wąż
z granulatem

Auto - Policja

Auto Straż

Wym.: dł. 95 x szer. 30 x wys. 45 cm

Wym.: dł. 95 x szer. 30 x wys. 45 cm

4640204

439,90 zł

Kształtki piankowe

Siedziska i bujaki

Piankowe pojazdy

Auto Pogotowie

4640205

Wym.: dł. 95 x szer. 30 x wys. 45 cm

433,90 zł

4640206

433,90 zł

Kanapa traktor
Wym.: dł. 85 x szer. 60 x wys. 40 cm

4640170
Przyczepa do traktora

Bujak - motocykl
Wym.: wys. 49 (wys. siedziska 23 cm) x dł. 59 x
szer. 25 cm

4521151

649,90 zł

184,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Wym.: dł. 80 x szer. 48 x wys. 30 cm

4640199

442,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Zestaw słoneczny
W skład zestawu wchodzi, stolik
słoneczny, kanapa słoneczna I, kanapa
słoneczna II, kanapa słoneczna III.

4527011

1 209,90 zł

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

4640522

1 209,90 zł

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

4527013
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1 209,90 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

202,90 zł
202,90 zł
202,90 zł

Zestawy wypoczynkowe

4523110
4527014
4640518

Stolik
Wym.: śr. 45 x wys. 30 cm

4527010
4527017
4640521

słoneczny
morski
natura

156,90 zł
156,90 zł
156,90 zł

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

słoneczny
morski
natura

263,90 zł
263,90 zł
263,90 zł

Kształtki piankowe

4641650
4641651
4641649

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

4641647
4641648
4641646

słoneczny
morski
natura

461,90 zł
461,90 zł
461,90 zł

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

4523210
4527015
4640519

słoneczna
morska
natura

384,90 zł
384,90 zł
384,90 zł

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

4523310
4527016
4640520

słoneczna
morska
natura

505,90 zł
505,90 zł
505,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Wygoda w pastelowych barwach pikowane siedziska i stolik

Pufki uszyte z miłego w dotyku, pikowanego materiału Meditap, dedykowane do dziecięcych kącików
zabaw. Dzięki wykorzystaniu specjalnego wypełniania są niezwykle wygodne, przy jednoczesnej dużej
odporności na zgniatanie i ściskanie. Delikatna, pastelowa kolorystyka pozwala im dopasować się do
każdego wnętrza, a dzieci mogą cieszyć wzrok przyjemnymi barwami.

Pufka pikowana
Wym.: śr. 30 x wys. 20 cm

4641391
4641392
4641393
4641394
4641395

jasnoróżowa
jasnożółta
jasnozielona
jasnoniebieska
jasnoszara

85,90 zł
85,90 zł
85,90 zł
85,90 zł
85,90 zł

Stolik
Wym.: śr. 45 x wys. 40 cm

4641396
4641397
4641398
4641399
4641400

200

www.novumedukacja.pl

jasnoróżowy
jasnożółty
jasnozielony
jasnoniebieski

Infolinia: 801 003 084

jasnoszary

199,90 zł
199,90 zł
199,90 zł
199,90 zł
199,90 zł

Zestawy wypoczynkowe
Kształtki piankowe
Stoliczek z pastelowymi siedziskami
Wym. stolika: wys. 40 x szer. 60 x gł. 60 cm
Wym. siedzisk: wys. 25 x szer. 50 x gł. 50 cm
POKROWIEC
NA ZAMEK

4641193

999,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Meditap, rodzaj sztucznej skóry jest ognioodpornym,
wytrzymałym i niepodatnym na zadrapania i co
ważne w codziennym użytkowaniu, łatwym do
utrzymania w czystości materiałem obiciowym. Do
jego wyczyszczenia wystarczą ciepła woda, łagodny
detergent i miękka szmatka.
pomoce@novumedukacja.pl
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Wesołe Misie

1

3
1. Wesołe Misie - Zestaw
W zestawie stolik i 4 pufki

4641361

736,90 zł

2. Stolik - Wesoły Miś

3. Pufka - Wesoły Miś

Wym.: śr. 60 x wys. 30 cm

4641363

Wym.: śr. 30 x wys. 20 cm

339,90 zł

4641362

2

99,90 zł

Pszczółki
5
4

3
6

4. Stolik drzewo - brązowe
Wym.: śr. 60 x wys. 30 cm

4640221

318,90 zł

5. Pufka Pszczółka B

6. Zestaw siedzisk z pszczółką

Wym.: śr. 30 x wys. 20 cm

4640222
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W zestawie stolik 4640221 i 4 pufki.

99,90 zł

4640322

Infolinia: 801 003 084

739,90 zł

Czas na RELAKS

Zestawy wypoczynkowe

Wygodna, składana, miękka sofka do strefy odpoczynku.
Wykonana z elastycznej, odpornej na odkształcenia pianki,
obszyta łatwo zmywalnym materiałem. Idealna do relaksu
podczas zajęć, zwłaszcza socjoterapeutycznych.

Sofka komfort

4640029

niebieska

339,90 zł

4640030

zielona

339,90 zł

4641685

natura

339,90 zł

Kształtki piankowe

Wym. po rozłożeniu: dł. 120 x szer. 40 x wys. 30 cm
Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca
(dł. 60 x szer. 40 x wys. 40 cm)
W zestawie z poduszeczką pod głowę.

składany

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

302,90 zł

odcienie zielonego 302,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Maty w morskim klimacie

1. Materac okrągły Rafa
koralowa
Wym.: 118 x 118 cm

4641427

362,90 zł

Wygodny, okrągły materac z dwiema poduszeczkami. Obszyty
przyjemnym w dotyku, łatwym do utrzymania w czystości,
materiałem obiciowym, wypełniony trwałą pianką i dodatkowo
miękką włókniną. Materac jest przeszyty w połowie, dzięki
czemu można go złożyć na pół i oprzeć o ścianę tworząc
wygodną kanapę.

1

Obszyte łatwym do utrzymania w czystości materiałem obiciowym i wypełnione miękkim
silikonem, maty zostały zaprojektowane z myślą o maluchach. Są duże, lekkie i po złożeniu zajmują
niewiele miejsca.
2

3
4

2. Mata Wieloryb
Wym.: 105 x 80 x 2 cm

4641460

99,90 zł

3. Mata Muszla
Wym.: 98 x 90 x 2 cm

4641425

87,90 zł

4. Mata Rozgwiazda
Wym.: 107 x 103 x 2 cm

4641448

129,90 zł

5. Mata Krab
Wym.: 123 x 115 x 2 cm
5
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4641449

Infolinia: 801 003 084

199,90 zł

Materace narożne
w
cikó
ą
k
h
do
lne
wyc
a
o
e
k
Id
yn
ocz
p
y
w

Materace podszyte tkaniną
antypoślizgową

Wym.: szer. 140 x gł. 140 x wys. 5/50 cm

4641234

846,90 zł

2. Zielona polana
Wym.: szer. 140 x gł. 140 x wys. 5/50 cm

4641235

859,90 zł

3. Materac narożny Ocean
Wym.: szer. 150 x gł. 150 x wys. 10 cm

4641190

799,90 zł

4. Materac narożny łąka
Wym.: szer. 150 x gł. 150 x wys. 10 cm

4640611

789,90 zł

Materace narożne to
idealne rozwiązanie do
aranżacji każdego wolnego
narożnika do bezpiecznej
zabawy. Zaokrąglony brzeg,
estetyczne wykończenie oraz
ciekawe aplikacje wywołują
uśmiech na twarzy każdego
dziecka, inspirują i zachęcają
do zabawy.

wszystkie ceny są cenami brutto

2

3

4
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Kształtki piankowe

1. Bujanie w obłokach

Maty i materace

1

205

Zestawy klocków piankowych
6-cio elementowy zestaw pufek wypełnionych pianką
poliuretanową, obszyty łatwym do czyszenia meditapem.

1. Wesoła gąsienica
Wym.: dł. 190 x szer. 45 x wys. 30 cm

4640423

912,90 zł

Gąsienica w pastelach
Zestaw pianek obszytych trwałym, praktycznym
meditapem w pastelowych kolorach.

2. Gąsienica w pastelach
Wym.: dł. 190 x szer. 45 x wys. 30 cm

4641184

206

912,90 zł
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Infolinia: 801 003 084

Kolorowe, wygodne pufki do siedzenia o stylistyce pojazdu uwielbianego przez wszystkie dzieci. Wesoła wymowa
całego zestawu uzyskana dzięki pogodnym kolorom obszycia oraz sympatyczny wyraz żółtej lokomotywy. Różna
wysokość wagoników dodaje uroku, a lekkość praktyczności, ponieważ dzieci samodzielnie mogą przenosić wszystkie
elementy z miejsca na miejsce, ustawiać w dowolnej kombinacji.

Zestawy klocków piankowych

Wesoła lokomotywa zaprasza do zabawy

Pociąg - kpl.

40

cm

40 cm

52 cm

1 044,90 zł

28 cm

4640553

Kształtki piankowe

6 elementów o wym.: ciuchcia żółta dł. 60 x szer. 50
x wys. 40 cm, wagon mały różowy dł. 40 x szer. 40 x
wys. 28 cm, wagon mały czerwony dł. 40 x szer. 40
x wys. 28 cm, wagon mały morski dł. 40 x szer. 40
x wys. 28 cm, wagon duży zielony dł. 40 x szer. 40
x wys. 40 cm, wagon duży pomarańczowy dł. 40 x
szer. 40 x wys. 40 cm

40
60 cm

cm

40
40 cm

wszystkie ceny są cenami brutto

cm
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Mini klocki piankowe

zakryty suwak

Zestaw kostek 27 szt. z pokrowcem grafitowym

4641304

15 c

15 cm

45 cm

Zestaw 27 kolorowych sześcianów, zabawa którymi dostarcza wielu
doznań ruchowych i wzrokowych. Wielobarwne (występujące w 9
kolorach), małe kostki można dzielić na zbiory w zależności od koloru,
używać do wszelkich zabaw ruchowych, a także do innych zajęć. Zasady
dyktuje tylko wyobraźnia prowadzącego lub samych dzieci. Dodatkowym
atutem kostek jest ich lekkość i odpowiednia wielkość - są idealne do
chwytania nawet przez małe dzieci. W zestawie pokrowiec.
Wym. kostki: 15 x 15 x 15 cm

m

649,90 zł

15

cm

45

cm

45

cm

Kreatywna nauka cyferek
Idealne połączenie przyjemnego z pożytecznym! Wiele możliwości kreatywnej zabawy z leciutkimi
i poręcznymi kostkami. Kontrastowe kolory zaspokoją wymagania nawet najbardziej wymagających
maluchów, a ponadto przyczynią się do efektywniejszej nauki cyferek.

całkowicie
schowany
suwak

208

15 cm

15

Kostki małe cyferki - Zestaw 24 szt

cm

24 kostki w pokrowcu.

15

cm

www.novumedukacja.pl

4640317

Infolinia: 801 003 084

679,90 zł

Ła

639,90 zł

zczenia

4641606

e do c z
tw

ys

Zestaw 30 klockow 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

Super cegła

Kształtki piankowe

Zestaw Super Cegła - Mix 30szt

Zestawy klocków piankowych

Klocki małego budowniczego

Super cegła 10 szt.
Lekkie i w pełni bezpieczne podczas użytkowania,
stwarzają nieograniczone możliwości zabawy.
Dzieci, które lubią budować, będą mogły
przełożyć własne fantazje na tworzenie nawet
najbardziej skomplikowanych budowli. Doskonałe
do samodzielnej zabawy, jak i do zabawy z
rówieśnikami. Zestaw 10 cegieł może również służyć
pomocą w nauce liczenia.
Wym.: 24 x 12 x 6 cm

4521060

136,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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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

736,90 zł

12 szt.
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649,90 zł

8 szt.

Klocki piankowe dla
maluszków

Zestawy klocków piankowych

11 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

307,90 zł

479,90 zł

Kształtki piankowe

Zestaw klocków mini I - 11 el.

15 szt.

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

417,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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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

919,90 zł

Zestaw małych kształtek piankowych odpowiedni dla najmłodszych, żłobkowych użytkowników.
Niskie, o ładnym wyglądzie, dające zestawiać się ze sobą w różne kombinacje. Można ich używać jako
pojedynczych elementów służących do zdobycia i pokonania „niezależnego obiektu”, bądź też zestawiać
ze sobą w dowolny sposób, w zależności od potrzeby i predyspozycji maluchów.

2x

2x

2x

2x

2x

2x

1x

Zestaw Wieża Relax II

13 elem.

13 kształtek różnego rodzaju, które złożone w całość dają wiele
możliwości wykorzystania, w szczególności przez najmniejsze
maluchy. Pozwalają skutecznie uczyć się raczkowania, wspomagają
ćwiczenie motoryki, koordynacji ruchowej, utrzymywania równowagi,
jak i wspomagają ogólny rozwój malucha. Nawet przez długi czas
intensywnego użytkowania elementy nie tracą swojej miękkości i
sprężystości. Wym.: 250 x 250 x 25 cm

4640275
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Kostka logiczna
Kostka składa się
z 7 elementów,
a każdy z nich
ma inny kształt.
Zadaniem dzieci
jest złożenie ich w
kostkę. Kostka jest
wypełniona pianką,
obszyta ekoskórą.

1x

1x

2. Kostka składana mała
kolorowa

1x

3

60 cm

802,90 zł

60 cm

4641121

3. Kostka składana
biało - czarno - czerwona

Wym.: dł. 90 x szer. 90 x wys. 90 cm

1 979,90 zł

1x

Wym.: szer. 60 x wys. 60 x dł. 60 cm

1. Kostka składana
4521320

1x

2

90 cm

90 cm

7 elem.

1x

Wym.: szer. 60 x wys. 60 x dł. 60 cm

4641120

m
90 c

819,90 zł

60

cm

MIX klocków piankowych
9 elem.

Różnorodność kształtów
i rozmiarów pozwala tworzyć
ekscytujące tory przeszkód dla
dzieci. Elementy są bardzo lekkie,
podnoszenie czy przesuwanie
klocków nie sprawia żadnych
trudności nawet młodszym
dzieciom.

Kształtki piankowe

1x

Zestawy klocków piankowych

1

4. Mix klocków piankowych
W zestawie 9 klocków obszytych meditapem.
Wym. najmniejszego klocka: dł. 22 x szer. 20 x wys.
29 cm. Wym. największego klocka: dł. 43 x szer. 49
x wys. 30 cm

4640430

wszystkie ceny są cenami brutto
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879,90 zł
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Zestawy klocków
33 elem.

4x

1x

2x

1x

2x

1. Zestaw małych klocków piankowych
Zestaw klocków dla dzieci w wieku żłobkowym!
33 kolorowe klocki wykonane z miękkiej i leciutkiej
pianki, obszytej bardzo praktycznym meditapem.

4640836

1 999,90 zł

2x

2x

2x

2x

4x

2x

2. Pokrowiec do zestawu małych
klocków 33el.
Wym.: dł. 120 x szer. 80 x wys. 70 cm. Granatowy.

4640905

229,90 zł

2x

2x

3x

2x

14 elem.
3x
1x
4x

1x

2x

2x

3. Zestaw klocków piankowych III
W skład zestawu wchodzą:
- kostka mała: dł. 30 x szer. 30 x wys. 30 cm, 2 szt.
- trójkąt krótki: dł. 30 x szer. 42 x wys. 20 cm, 4 szt.
- belka mała: dł. 60 x szer. 30 x wys. 30 cm, 1 szt.
- plaster mały: szer. 30 x wys. 10 x dł. 60 cm, 3 szt.
- walec mały:
śr. 30 cm, wys. 30 cm, 1 szt.
- mały daszek: dł. 85 x szer. 30 x wys. 42 cm, 2 szt.
- pokrowiec: dł. 120 x szer. 90 x wys. 30 cm, 1 szt.

4521126
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1 909,90 zł

33 elem.

1. Zestaw klocków piankowych I
śr. 30 x dł. 120 cm szt. 2
śr. 30 x dł. 60 cm szt. 1
śr. 30 x dł. 30 cm szt. 4
szer. 30 x wys. 30 x dł. 120 cm szt. 2
szer. 30 x wys. 30 x dł. 60 cm szt. 1
dł. 30 x szer. 30 x wys. 30 cm szt. 4
dł. 120 x szer. 42 x wys. 20 cm szt. 2
dł. 60 x szer. 42 x wys. 20 cm szt. 1
dł. 30 x szer. 42 x wys. 20 cm szt. 4
szer. 30 x wys. 15 x dł. 120 cm szt. 2
szer. 30 x wys. 15 x dł. 120 cm szt. 2
dł. 85 x szer. 30 x wys. 42 cm szt. 2
r. 30 x wys. 30 cm szt. 2
dł. 60 x szer. 30 x wys. 30 cm szt. 2
dł. 85 x szer. 30 x wys. 42 cm szt. 2

4528500

Zestawy klocków piankowych

- walec długi:
- walec średni:
- walec mały:
- belka długa:
- belka mała:
- kostka mała:
- trójkąt długi:
- trójkąt średni:
- trójkąt krótki:
- półwalec:
- prostopadłościan:
- daszek:
- opona: 1/2:
- mini mostek:
- mały daszek:

4 349,90 zł

4x

1x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2. Pokrowiec do klocków piankowych I
351,90 zł

4x

1x

2x

2x

18 elem.

4x

2x

1x

2x

2x

2x

2x

1x

4x

Kształtki piankowe

Wym.: dł. 210 x szer. 120 x wys. 60 cm

4521337

4x

1x

3. Zestaw klocków piankowych II
W skład zestawu wchodzą:
- belka długa:
dł. 120 x szer. 30 x wys. 30 cm szt. 2
- belka mała:
dł. 60 x szer. 30 x wys. 30 cm szt. 2
- trójkąt średni:
dł. 60 x szer. 42 x wys. 20 cm szt. 2
- trójkąt krótki:
dł. 30 x szer. 42 x wys. 20 cm szt. 4
- mały daszek:
dł. 85 x szer. 30 x wys. 42 cm szt. 1
- kostka mała:
dł. 30 x szer. 30 x wys. 30 cm szt. 4
- mini mostek:
dł. 60 x szer. 30 x wys. 30 cm szt. 2
- podstawa mała:
dł. 60 x szer. 30 x wys. 60 cm szt. 1

4521160

2 279,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

4. Pokrowiec do klocków piankowych II
Wym.: dł. 150 x szer. 90 x wys. 60 cm

4522133

239,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Zestaw ZAMEK
29 elem.

120 c

2x

1x

1x

2x

2x

2x

1x

1x

110 cm

m

140

2x

2x

cm

2x

Zestaw Zamek
29 elementów.
2x

2x

2x

2x

1x

2x

4640630

Zestaw MOST

5 699,90 zł

2x

1x

1x

1x

90 cm

60

cm

90 cm

m
120 c m
300 c

Zestaw Most - nowa kolorystyka
Zestaw składa się z 5 elementów. Pokonanie
piankowego mostu wymaga dużo odwagi (belka jest
zawieszona na wysokości 60 cm), a także skupienia
i koncentracji. Ćwiczenia na belce pomagają
rozwinąć poczucie równowagi i orientacji
przestrzennej. Wym.: wys. 60 x szer. 60 x dł. 300 cm

4641114
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1 814,90 zł

Układanka puzzle

Zestawy klocków piankowych

Niezwykła wspinaczka po kolorowych, miękkich stopniach gwarantuje
świetną zabawę! Wspinaj się, spadaj, wspinaj się ponownie!

antypoślizg

Układanka
5 elementów o wym.: dł. 76 x szer. 50 x wys. 20 cm,
dł. 155 x szer. 148 x wys. 30 cm, dł. 71 x
szer. 47 x wys. 40 cm, dł. 80 x szer. 93 x wys. 50
cm, dł. 114 x szer. 50 x wys. 10 cm

2 661,90 zł

Piankowe kamienie
Różne wysokości pianek, pozwalają na
układanie różnych ścieżek tworząc tor
przeszkód dla dzieci.
Składowe zestawu:

Kształtki piankowe

4640601

Piankowe kamienisko
Wym.: dł. 39 x szer. 30 x wys. 3,5 cm

4640898

1 129,90 zł

antypoślizg

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Idealne do gier i ćwiczeń
fizjoterapeutycznych

Mały daszek

Opona mała

Wym.: wys. 42 x szer. 30 x dł. 85 cm

Wym.: śr. 60 x śr. wew. 30 x szer. 30 cm

4521053

4521006

294,90 zł

60

cm

30 cm

60 cm

184,90 zł

90 cm

218

Rampa mała

Rampa duża

Wym.: szer. 60 x wys. 30 x dł. 90 cm

Wym.: szer. 60 x wys. 60 x dł. 90 cm

Wym.: szer. 60 x wys. 60 x dł. 90 cm

4521015

4641111

4641112

269,90 zł

Schody proste
469,90 zł

544,90 zł

Schody półokrągłe wypukłe

Schody półokrągłe wklęsłe

Wym.: szer. 60 x wys. 60 x dł. 90 cm

Wym.: szer. 60 x wys. 60 x dł. 90 cm

Wym.: szer. 60 x wys. 60 x dł. 90 cm

4521017

4521018

4521020

449,90 zł

www.novumedukacja.pl

449,90 zł

Fala

Infolinia: 801 003 084

509,90 zł

Piankowe kształty mogące służyć jako siedziska, układane w różne tory przeszkód,
lub skonfigurowane w wielu kombinacjach. Różne rozmiary kształtów pozwalają na

Kostka mała

Kostka

Wym.: szer. 30 x wys. 30 x dł. 30 cm

Wym.: wys. 60 x szer. 60 x dł. 60 cm

4521049

4521012

459,90 zł

Belka długa

Wym.: wys. 30 x szer. 30 x dł. 60 cm

Wym.: wys. 30 x szer. 30 x dł. 120 cm

4521050

4640971

142,90 zł

259,90 zł

Kształtki piankowe

81,90 zł

Belka mała

m

0c

12

Trójkąt długi

Walec krótki

Wym.: wys. 20 x szer. 42 x dł. 120 cm

Wym.: śr. 30 x dł. 30 cm

4521003

4521047

164,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Zestawy klocków piankowych

wybór w zależności od wieku i umiejętności użytkowników.

Walec długi
Wym.: śr. 30 x dł. 120 cm

86,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

4521002

269,90 zł

219

Nieograniczone możliwości
w tworzeniu konstrukcji 3D!

JollyHeap to:
•
•
•
•
•
•
•
•
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produkt europejski, posiadający certyfikat CE,
wykonany ręcznie z trwałych i bezpiecznych
materiałów,
zawierający silne magnesy neodymowe z
10-letnią gwarancją,
miękkie wypełnienie, obszycie zmywalnym
materiałem,
duże klocki (wymiary: 12 x 12 x 12 cm),
70 szt. kwadratowych, 30 szt. trójkątnych
kształtów,
wielofunkcyjna zabawka,
przedział wiekowy: 1 - 99 lat

www.novumedukacja.pl

Magnetyczne Klocki
100 szt.

6306193
6306194
6306195
6306196
6306197
6306206

różowo-limonkowe
czerwono-różowe
szaro-turkusowe
szaro-różowe
czerwono-granatowe
beżowo-grafitowe

Infolinia: 801 003 084

4 899,90 zł
4 899,90 zł
4 899,90 zł
4 899,90 zł
4 899,90 zł
4 899,90 zł

Sensoryka

Trójdzielny materac z przeznaczeniem dla małych dzieci!
Wygodny, a zarazem edukacyjny materacyk z kształtami
zainteresuje każdego maluszka. Materacyk znajduje
zastosowanie przede wszystkim w żłobku i przedszkolu,
w kącikach zabaw oraz kącikach wypoczynkowych.

Sensoryka

tro
ne lus
z
c
e
i
bezp

Kształtki piankowe

Wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej, nie
odkształcająca się, zachowująca swoją miękkość i sprężystość
nawet przy intensywnym użytkowaniu przez długi czas. Materiał pokrowca jest
bardzo łatwy w utrzymaniu czystości, wystarczy go przetrzeć zwilżoną szmatką.
Po skończonej zabawie materacyk z łatwością można złożyć, dzięki czemu nie
zajmuje dużo miejsca.

Materac składany Kształty
Wym.: 180 x 70 x 4 cm

4640790

373,90 zł

Elementy z lustrami można
wyjmować tworząc w
ścianach otwory przez
które da się wejść i wyjść z
piankowego domku.

Domek - lustrzane odbicie

Elementy są połączone rzepami, dzięki
czemu można z nich zbudować nie tylko
kostkę, ale także ścieżkę lub matę.

wszystkie ceny są cenami brutto

W zestawie: 5 ścianek obszytych rzepem,
5 okrągłych elementów z bezpiecznym lustrem,
materac - podłoga. Elementy wypełnione pianką,
obszyte materiałem skóropodobnym.
Wym. domku po złożeniu: 120 x 100 x 110 cm

4640989

pomoce@novumedukacja.pl

2 529,90 zł
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Zestaw piankowych elementów z aplikacjami i lusterkami, które
po złożeniu tworzą kojec. W zestawie: element z aplikacjami,
element z lusterkami, składany materac. Doskonały element
wyposażenia żłobków, kolorowe aplikacje i lusterka wzbudzają
zainteresowanie maluchów, zachęcają je do zabawy i
poznawania otoczenia, a po złożeniu zajmują niewiele miejsca.

3

2

4
1

2. Pufa Słońce z lusterkami -Zestaw
Słońce
5 piankowych elementów z lustrami.
Wym. po złożeniu: 31 x 26 cm

4641469
409,90 zł
3. Pufa Słońce z aplikacjami - Zestaw
Słońce
5 piankowych elementów z kolorowymi aplikacjami.
Wym. po złożeniu: 31 x 26 cm

4641470
384,90 zł
4. Materac do zestawu słońce - Zestaw
Słońce

1. Zestaw Słońce
Wym.: śr. 138 x wys. 26 cm

4641468

Składany, wykonany z pianki materac do kojca
Słońce. Wym.: śr. 95 x wys. 3 cm

989,90 zł

4641471

199,90 zł

5. Żłobkowy kącik sensoryczny
Zestaw składa się z 4 elementów: kostki z
lusterkiem, sznureczkami i 3 „sakiewkami”,
w których znajduje się szeleszcząca folia, piszczek i
łuski gryki oraz 3 materacyków, na których naszyte
są 3 różne materiały. Zabawa z wykorzystaniem
poszczególnych elementów dostarcza wielu
bodźców i rozwija nie tylko zmysł dotyku, ale
również wzroku.
Wym.: szer. 96 x dł. 96 x wys. 24 cm

4641428
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489,90 zł

Zestaw pianek PAWIE OCZKO
ANTY

P
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Zestaw Pawie oczko
Bezpieczne lusterka, w których maluch widzi swoje
odbicie. W zależności od nachylenia dziecka, przy
wspinaczce w każdym elemencie odbija się inna
część twarzy, co dostarcza małemu maluchowi
wielu wrażeń. Stonowane barwy, ciekawy system
łączeń poszczególnych części i bezpieczne
lusterka decydują o innowacyjnej formie kształtek
piankowych.
4 elementy o wym.:
dł. 25 x szer. 25 x wys. 6 cm,
dł. 31 x szer. 31 x wys. 10 cm,
dł. 45 x szer. 45 x wys. 15 cm,
dł. 60 x szer. 60 x wys. 20 cm
Zestaw o wym.: dł. 135 x szer. 60 x wys. 20 cm

Mata wypełniona miękką, i puszystą
włókniną silikonową. Kolorowe
elementy: miękka, wypełniona
silikonem biedronka, pszczółka z
piszczkiem, kwiatek ze środkiem z siatki
i płatkami wypełnionymi łuską gryki i
lusterko intrygują maluchy i zachęcają
je do zabawy.

Mata Łąka

Mata okrągła Łąka
Okrągła mata z sensorycznymi elementami.
Wym.: 87 x 87 x 2 cm

4641426

Sensoryka

505,90 zł

Kształtki piankowe

4640198

139,90 zł

Łódka sensoryczna

Łódeczka sensoryczna
Wspomaga terapię SI. Doskonała pomoc dla osób
z zaburzeniami czucia głębokiego. Wykonany z
tkaniny miękkiej i przyjemnej w dotyku, posiada
uchwyty. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.
Wym.: wys. 50 x dł.120 x gł. 75 cm

4641472

339,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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e

na solidne

Mata

Tulipan sensoryczny jest bardzo pomocny
w przypadku dzieci autystycznych i
nadpobudliwych. W miękkim, zamykanym
tulipanie, z wnętrza którego można jednak
obserwować otoczenie, tworzymy im
własny świat, poczucie bezpieczeństwa.
Dołączając do tego muzykę relaksacyjną,
czy też światłowody stwarzamy maluchom
miejsce do wyciszenia.

r

py
ze

zapina
n

Tulipan sensoryczny

Całość obszyta mocnym materiałem.
W zestawie szeroka guma, dzięki której
po skończonych zajęciach matę można
zwinąć.

Tulipan sensoryczny

Mata sensoryczna

Wym.: dł. 84 x szer. 84 x wys. 88 cm

Wym.: dł. 143 x szer. 34 x wys. 3 cm

4640982

472,90 zł

4640963

109,90 zł

Krokodyl sensoryczny
Wewnątrz każdego elementu znajduje się
pianka poliuretanowa, natomiast wierzchnia
warstwa każdego z nich ma inne wypełnienie:
ziarna pszenicy, łuski gryki, silikonowe kulki,
a także granulat styropianowy połączony z
gryzem gąbkowym. Wypełnieniem łap jest
groch.

Miękki, przyjemny w dotyku
materiał pokrywający piankę
nadaje przytulności.

1
2

2
4
4

Krokodyl sensoryczny
Wym.: dł. 192 x szer. 48 x wys. 35 cm

4640560

3

4

5

879,90 zł

5

1

granulat

5

3

groch

silikon

6

2

pszenica

7

4

gryka

pianka
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rzepak

Kwiatek manipulacyjno-sensoryczny
Wym.: dł. 45 x szer. 45 x wys. 30 cm

4640855

279,90 zł

51 cm

Kształtki piankowe

Kostka manipulacyjna, doskonała
pomoc w ćwiczeniu motoryki.
Zabawa suwakami, sznurówkami,
napami, klamerkami pomoże
dzieciom opanować umiejętności
konieczne podczas ubierania

Sensoryka

Ciekawe i wesołe
manipulacje

Domek manipulacyjny
Wym.: 40 x 30 x 51 cm

4640352

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

299,90 zł
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Chusta sensoryczna

Zabawa ze spadochronem jest bardzo popularna na zajęciach dla niemowląt i małych dzieci.
Chusta morska to innowacyjna pomoc dydaktyczna wspierająca rozwój sensoryczny dzieci.
W trakcie zabawy uczestnicy ćwiczą umiejętności motoryczne oraz koordynację wzrokowo- ruchową,
co jest niezwykle ważne we wczesnych latach rozwoju. Mnogość detali, kolorów i kształtów pozwala
dzieciom i maluchom doświadczać nowych wrażeń wizualnych jednocześnie pobudzając ich do aktywności
ruchowej. Polecana szczególnie do pracy z dziećmi w wieku 0-3 lata, również na zajęciach z udziałem
rodziców. Chusta wykonana z poliestru.

Śr. 2,5 m

Chusta sensoryczna żłobkowa
Wym.: śr. 2,5 m, liczba uchwytów: 8

4641473
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399,90 zł

Białe kształtki piankowe

Biały domek

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

Sensoryka

2 595,90 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.
Wypełnienie z granulatu styropianowego
i gryzu gąbkowego sprawia, że materac
dopasowuje się do kształtu ciała użytkownika!

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

4641692

417,90 zł
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

4641690

999,90 zł

1

3. Kostka mała, biała
Wym.: wys. 30 x wys. 30 x dł. 30 cm

4641691

81,90 zł

4. Pufa XL, biała

4
3

Wym.: śr. 80 x wys. 30 cm

4641695

411,90 zł

5. Belka długa, biała
Wym.: wys. 30 x szer. 30 x dł. 120 cm

4641689

5

263,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Zestaw sensoryczny KWADRAT
Zestaw zaprojektowany z myślą o wspieraniu rozwoju zmysłu równowagi, dotyku oraz
stymulowaniu wzroku i słuchu. Zestaw zawiera 13 elementów różniących się od siebie
fakturą, wypełnieniem oraz stopniem twardości pianki. Kompletny zestaw tworzy kwadrat,
gdzie poszczególne mostki połączone są ośmiokątnymi platformami w żywych kolorach.
Elementy można łączyć ze sobą w dowolny sposób. Pokrycie elementów sztuczną skórą
umożliwia łatwe utrzymanie czystości natomiast antypoślizgowa powierzchnia sprawia,
że konstrukcja jest stabilna.
Zestaw dostępny w całości lub w elementach

antypoślizgowy
spód
łatwy do utrzymania
w czystości
Zestaw sensoryczny kwadrat -13
elementów

różne wypełnienia, faktury
i stopnie twardości pianki

ryż
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gryka

Wym. zestawu: dł. 223 cm szer. 223, wys. 10 cm

4641508

pszenica

www.novumedukacja.pl

groch

Infolinia: 801 003 084

1 399,90 zł

rzepak

1. Mostek fala

Wym.: dł. 150 x szer. 15 x wys. 7 cm

4641509

129,90 zł

3

4

4. Mostek miękki

2. Mostek fala z oczkami

3. Mostek twardy

Wym.: dł. 150 x szer. 15 x wys. 6 cm

Wym.: dł. 150 x szer. 15 x wys. 6 cm

4641510

4641511

4641512

Wym.: dł. 150 x szer. 15 x wys. 7 cm

5

139,90 zł

119,90 zł

6

95

cm

7

119,90 zł

8

5. Mostek z wypełnieniem
silikonowym

6. Mostek z metalowymi
oczkami

Wym.: dł. 95 x szer. 15 x wys. 7 cm

Wym.: dł. 95 x szer. 15 x wys. 6 cm

Wym.: dł. 95 x szer. 15 x wys. 7 cm

Wym.: dł. 95 x szer. 15 x wys. 6 cm

4641513

4641514

4641515

4641516

99,90 zł

7. Mostek z granulatem

89,90 zł

9
9. Platforma wypełniona
pszenicą
Wym.: dł. 36 x szer. 36 x wys. 12 cm

4641517

109,90 zł

10

8. Mostek z antypoślizgiem
99,90 zł

36

12

10. Platforma wypełniona
rzepakiem

11. Platforma wypełniona ryżem

Wym.: dł. 36 x szer. 36 x wys. 12 cm

Wym.: dł. 36 x szer. 36 x wys. 12 cm

4641518

4641519

13

85,90 zł

cm
11

114,90 zł

Wym.: dł. 36 x szer. 36 x wys. 12 cm

119,90 zł

14

12. Platforma wypełniona
grochem
4641520

15

114,90 zł

16

13. Platforma wypełniona gryką

14. Platforma twarda

15. Platforma z granulatem

Wym.: dł. 36 x szer. 36 x wys. 12 cm

Wym.: dł. 36 x szer. 36 x wys. 12 cm

Wym.: dł. 36 x szer. 36 x wys. 12 cm

Wym.: dł. 36 x szer. 36 x wys. 12 cm

4641521

4641562

4641563

4641564

119,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

94,90 zł

Sensoryka

m

0c

15

2

Kształtki piankowe

1

104,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

16. Platforma z silikonem
104,90 zł
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Gry

podłogowe

Maxi
Domino

1. Maxi domino
28 elementów o wym.: dł. 40 x szer. 20 x
wys. 3 cm

4641652

681,90 zł

2. Pokrowiec do zestawu
Domino grafitowy

antypoślizg
1

Grafitowy

2

4640988

65,90 zł

Kółko i krzyżyk MAXI
Bawimy się prostotą i formą! Gra umysłowa, do której dodaliśmy element umiejętności motorycznych.
Zablokowanie przeciwnika w tworzeniu jednej linii jego kostek powinno angażować nie tylko umysł, ale całe
ciało. W razie potrzeby wszystkie elementy gry doskonale służą jako siedziska. Zestaw zawiera: materac i 10
kostek o wym.: 30 x 30 cm

m

90 c

90
cm

3. Zestaw Kółko i Krzyżyk
Wym. materaca: dł. 90 x szer. 90 x wys.
3 cm. Wym. kostki: dł. 30 x szer. 30 x
gł. 3 cm

4640292

439,90 zł

4. Pokrowiec do zestawu Kółko
i Krzyżyk grafitowy
Szary.

4640994
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119,90 zł

Pograjmy w kolory
•
•
•
•

wprowadza radosny nastrój i dobre samopoczucie,
•
stwarza najlepsze warunki do czynnego wypoczynku,
wzmacnia ogólny rozwój,
rozwija sprawność fizyczną,
•
•

wyrabia dodatnie cechy charakteru: 		
koleżeństwo, umiejętność zespołowego 		
współdziałania i współzawodnictwa,
zaspokaja potrzebę ruchu,
zmusza do samokontroli.

Gry podłogowe

200 cm

200

Kształtki piankowe

cm

Gra w kolory Maxi
Idealna gra dla przedszkolaków utrwalająca podstawowe kolory, wyrabiająca
spostrzegawczość, refleks, wymuszająca skupienie uwagi, bo od tego zależy
pomyślność wykonywanych komend, czyli w efekcie końcowym - sukces! Szary
materac podzielony został na kwadraty, w które wkradły się jednak 4 kolory: żółty,
niebieski, czerwony i zielony. W takich samych kolorach są okrągłe pionki – pufki
oraz kostka. Cztery boki kostki są kolorowe, a 2 mają kolor neutralny – szary, na
który w momencie pokazania przez osobę prowadzącą zabawę dzieci nie reagują.
Pufki rozkładamy wokół materaca, przeplatając kolorami. Osoba dorosła pokazuje
kolor na kostce, na który dzieci muszą odpowiednio zareagować: na widok szarego
stoją w bezruchu, widząc kolorowy bok szybko należy odnaleźć pufkę
w tym kolorze i położyć ją na polu w tym kolorze. Funkcjonalny zestaw, który można
złożyć po skończonej zabawie. Lekki materac w kształcie kwadratu może także
służyć jako materac do siedzenia czy prowadzenia zajęć, natomiast pionki mogą
z powodzeniem być używane jako małe pufki dla całej grupy.

4640359

wszystkie ceny są cenami brutto
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1 572,90 zł
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Baseny piankowe na piłeczki

Suge

rowa

na ilo

ść pił

ek 15

00 sz

t.

Basen żółty
Wym.: dł. boku zewnętrznego 140 x 140 cm,
wys. 41 cm, grubość ścianki 20 cm

4641505

1 319,90 zł

Basen sprzedawany bez piłeczek

Sugerowana ilość piłek 1500 szt.

Basen czerwony
Wym.: dł. boku zewnętrznego 140 x 140 cm,
wys. 41 cm, grubość ścianki 20 cm

4529008

1 319,90 zł

Basen sprzedawany bez piłeczek

perłowe

pudrowy róż

turkusowe

złote

jasnoturkusowe

białe

srebrne

miodowe

jasnoniebieskie

niebieskie

czarne

bezbarwne

Piłeczki do basenu, perłowe, 250 szt.

Trwałe, bardzo bezpieczne dla dzieci i nie pękają.
Można nimi wypełnić suchy basen lub piaskownicę.
- śr. 8 cm

131005MB
131006MB
131007MB
131008MB
131009MB
131010MB
131011MB
131012MB
131013MB
131014MB
131015MB
131016MB
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perłowe
złote
srebrne
miodowe
pudrowy róż
jasnoturkusowe
jasnoniebieskie

Infolinia: 801 003 084

niebieskie
turkusowe
białe
czarne
bezbarwne

179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł

Sugerowana ilość piłe

czek 3000 szt. Piłeczk

i w osobnej sprzeda

ży

Basen kwadrat 1,6, szary
Do produkcji basenów używana jest
nieodkształcająca się pianka poliuretanowa o
podwyższonej gęstości, gwarantująca długotrwałe
użytkowanie. Pokrowiec basenu jest uszyty z
niezwykle wytrzymałego materiału skóropodobnego
Meditap, łatwego do utrzymania w czystości. Cena
nie obejmuje rampy do basenu.
Dł. boku zewnętrznego 1,6 m, wys. 60 cm, grubość
ścianki 20 cm. Powierzchnia basenu 1,44 m2.
Piłeczki w osobnej sprzedaży. Sugerowana ilość
piłeczek 3000 szt.

1 979,90 zł

Sugerowana ilość piłe

czek 3000 szt. Piłeczk

i w osobnej sprzeda

ży

Baseny piankowe

4641673

Basen narożny, szary

4641674

Kształtki piankowe

Przyjazny, stonowany kolor, który koi i uspokaja,
jednocześnie pobudzając wyobraźnię i inspirując
do wymyślania fascynujących zabaw. Basen nie
zajmuje wiele miejsca, a narożna forma pozwala
wkomponować go także w przestrzenne pokoiki
dziecięce. Wypełniony piłeczkami umożliwi zabawę
samodzielną, jak i z rówieśnikami.
Piłeczki do basenu znajdują się w oddzielnej
sprzedaży. Sugerowana ilość piłek: 1500 szt.
Wym.: dł. boku zewnętrznego 160 x 160 cm, łuk 260
cm, grubość ścianki 20 cm

1 429,90 zł
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Piłec

Basen narożny - zielony
Wym.: dł. boku zewnętrznego 160 x 160 cm,
łuk 260 cm, grubość ścianki 20 cm

4529007

1 429,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Piłeczki do basenu znajdują
się w oddzielnej sprzedaży.

pomoce@novumedukacja.pl

233

Basen „Tęcza”
Wym.: 120 x 120 x 30 cm

4640407

967,90 zł

Basen sprzedawany bez piłeczek

Basen narożny Baloniki pomarańczowy
Wym.: dł. 160 x szer. 160 x wys. 40 cm

4640378
Basen sprzedawany bez piłeczek

234
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1 499,90 zł
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S

Basen „Ocean” z materacem
Wym.: 124 x 124 x 35 cm

4640351

1 104,90 zł

Baseny piankowe

ja
ko

uż
yw
ać

Wsypu
jąc pi
łeczki
do ko
jca m
ożna
go

Basen sprzedawany bez piłeczek

Kształtki piankowe

Basen narożny Rybka
Wym.: 205 x 205 cm, łuk o dł. 330 cm, grubość
ścianki 20 cm, wys. łuku 30 cm. Sugerowana ilość
piłek 2500 szt.

4529011

2 699,90 zł

Basen sprzedawany bez piłeczek

wszystkie ceny są cenami brutto
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Skrzynie gimnastyczne
serii ACTIVE

Każdy element może
być wykorzystany jako
osobna skrzynia.

Skrzynia
modułowa składa się
z 4 elementów. Wysokość może być regulowana
przez usunięcie 2 środkowych elementów. Każdy moduł skrzyni dzięki
swojej konstrukcji może być używany jako samodzielny element. W bokach skrzyni znajdują się otwory
umożliwiające zablokowanie ławeczek. Szerokość otworów jest dostosowana do szerokości ławeczek i wynosi
odpowiednio 41 i 66 cm

Góra skrzyni jest pokryta warstwą pianki
i sztuczną skórą.

Skrzynie wykonane są ze sklejki brzozowej,
narożniki z drewna bukowego a drążki
z jesionowego.
Rączka na bocznej ściance
odpowiada za chowanie lub
wysuwanie się kółek, co ułatwia
przesuwanie skrzyni.
Umieszczony na spodzie skrzyń
antypoślizgowy materiał zapobiega
ich przesuwaniu podczas ćwiczeń.
modułowa,
rozkładana

Skrzynia duża przeznaczona jest do
drabinek wąskich i szerokich.

modułowa,
rozkładana

stała,
nierozkładana

Skrzynia modułowa Active

Wym.: wys. 104 x szer. 104 x gł. 80 cm

6512425

238

3 449,90 zł

Skrzynia modułowa Active z kółkami

Skrzynia duża Active

6512446

6512426

Wym.: wys. 107 x szer. 104 x gł. 80 cm

www.novumedukacja.pl

4 199,90 zł

Wym.: wys. 104 x szer. 107 x gł. 107 cm

Infolinia: 801 003 084

2 599,90 zł

Drabinki gimnastyczne

DRABINKI SZEROKIE

Wym.: wys. 14 x dł. 240 x szer. 65 cm

6512434

1 549,90 zł

2. Siatka wspinaczkowa Active
1 499,90 zł

2

2 249,90 zł

3

Wym.: wys. 17 x dł. 240 x szer. 63 cm

6512433

3. Rolkarka Active

Wym.: wys. 14 x dł. 240 x szer. 65 cm

6512432

4

4. Drabinka szeroka Active

Wym.: wys. 14 x dł. 240 x szer. 65 cm

6512428

1

Aktywność ruchowa

1. Zjeżdżalnia szeroka Active

Sprzęt sportowy

serii ACTIVE

1 399,90 zł

DRABINKA WĄSKA
5. Drabinka naprzemienna Active
Wym.: wys. 9 x dł. 240 x szer. 36 cm

6512431

719,90 zł

5

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

BESTSELLER

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

378,90 zł

4122124

378,90 zł

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

200 cm

antypoślizgowe
nakładki

Ławka gimnastyczna 2 m
Wym.: dł. 200 x wys. 30 cm

4620005

240

1 429,90 zł

300 cm

Ławka gimnastyczna 3 m
Wym.: dł. 300 x wys. 30 cm

624,90 zł

www.novumedukacja.pl

4620006

Infolinia: 801 003 084

799,90 zł

Sprzęt sportowy
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

606,90 zł

4620003

889,90 zł

4525555

519,90 zł

Aktywność ruchowa

Drabinka mała

Skrzynia trapezowa

Czteroczęściowa drewniana skrzynia, która idealnie
nadaje się do ćwiczeń fizycznych
i sprawnościowych. Segmenty skrzyń wykonano
ze sklejki iglastej. Górny segment stanowi płyta
wiórowa gr. 18 mm, mata włókna kokosowego gr.
40 mm, pianka PCV 15 mm pokryta skórą sztuczną.
W drugim segmencie od góry w szczycie znajduje
się otwór umożliwiający zaczepienie ławki.
Wym.: dł. 135 x wys. 90 x szer. podstawy 67 cm

026016MB

1 999,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Ścianka wspinaczkowa - jaskinia

Ścianka wspinaczkowa złożona z 2 elementów.
Ścianka dodatkowo wyposażona w dzwonki-rurki
w górnej części. Wym.: 187 x 167 cm
Kolorowe ścianki wspinaczkowe zachęcą dzieci
do aktywności ruchowej i wspólnej zabawy.
Wspinaczka świetnie rozwija koordynację
i równowagę. Ścianki wykonane ze sklejki o gr.
18 mm. Uchwyty z tworzywa sztucznego w różnych
kolorach i kształtach.

096943MB

1 999,90 zł

Ścianka wspinaczkowa - zamek

Ścianka wspinaczkowa złożona z 3 elementów.
Wym.: 243 x 241 cm

096945MB

242

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

3 799,90 zł

Aktywność ruchowa

Różne kolory oraz kształty uchwytów

Sprzęt sportowy

241 cm
405 cm

Ścianka wspinaczkowa - góry

Ścianka wspinaczkowa złożona z 10 elementów. Wym.: 405 x 241 cm

Now

!
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antypoś

gowy
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Materac szkolny

4 399,90 zł

spód

096944MB

Wym.: szer. 100 x wys. 8 x dł. 150 cm

4521510
4641728
4641729

niebieski
ciemnożółty
jasnoszary

521,90 zł
521,90 zł
521,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Fakturowe tory do ćwiczenia równowagi
A

B

C

D

E

F

G

Fakturowe tory do podstaw 126524
Elementy wymienne o różnych fakturach, do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych.
Stymulują receptory czuciowe stóp, a także kształtują reakcje równoważne oraz
pomagają korygować postawę. Przeznaczone do mocowania na podstawach
(126524, sprzedawane osobno). Wykonane ze sklejki o grubości 19 mm.
Wym.: 95 x 11 cm

092972MB
092973MB
092974MB
092975MB
092976MB
092977MB
092978MB
092979MB

H

244
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A

wąż

B

fale

C

kółeczka

D

mała kratka

E

duża kratka

F

wałeczki

G

sztuczna trawa

H

poduszka

Infolinia: 801 003 084

129,90 zł
129,90 zł
129,90 zł
129,90 zł
129,90 zł
159,90 zł
129,90 zł
159,90 zł

Sprzęt sportowy
Zestaw tworzący tor do ćwiczeń na równowagę.
Podstawy mogą być ustawiane w pionie
i w poziomie. W komplecie: 5 płaskich elementów
o wym.: 95 x 11 x 2 cm oraz 5 podstaw z zaczepami
z drewna o wym.: 28 x 14 x 5 cm

126008MB

Podstawy do fakturowych torów, 5 szt.

Wieszak na 5 fakturowych torów

Podstawy wykonane z drewna bukowego, dostosowane wymiarem do torów
fakturowych (092972 - 092979, sprzedawane osobno). Mogą być ustawiane
w pionie i w poziomie. Wym.: 28 x 14 x 5 cm

126524MB

wszystkie ceny są cenami brutto

399,90 zł

Aktywność ruchowa

Kładka

Wieszak ułatwiający przechowywanie fakturowych torów (092972-092979,
sprzedawane osobno). Wykonany ze sklejki o gr. 25 mm. Posiada 5 haczyków.
Wym.: 95 x 11 cm

199,90 zł

092059MB

pomoce@novumedukacja.pl

99,90 zł
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Przechowywanie akcesoriów
gimnastycznych
Wykonana 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

246

489,90 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

505,90 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

609,90 zł

Materace i maty
Aktywność ruchowa

Materace przedszkolne

Małe materace wykonane ze sztywnej pianki poliuretanowej pokrytej bezftalanowym
materiałem meditap i antypoślizgową tkaniną.
Materac przedszkolny
Wym.: wys. 6 x szer. 60 x dł. 120 cm

4640076
4640075
4640074

niebieski
żółty
zielony

164,90 zł
164,90 zł
164,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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antypoś

Materac szkolny
Wym.: szer. 100 x wys. 8 x dł. 150 cm

4521510
4641728
4641729

niebieski
ciemnożółty
jasnoszary

521,90 zł
521,90 zł
521,90 zł

Materac sportowy

Wym.: dł. 200 x szer. 120 x wys. 10 cm

4640975

634,90 zł

Materac duży 300

Miękki i sprężysty materac piankowy. Model o standardowej grubości przekracza
wymiarami typową długość. Doskonały do przewrotów, jak i amortyzowania
ewentualnych upadków. Wym.: szer. 120 x dł. 200 x wys. 10 cm

Materac 400

4521150

4521530

248

582,90 zł

www.novumedukacja.pl

Wym.: dł. 200 x szer. 120 x wys. 20 cm

Infolinia: 801 003 084

999,90 zł

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

120 cm

100 cm

specjalna metoda
szycia w całości
zakrywa taśmę
suwakową

taśma umożliwiająca
zamocowanie
materaca do ściany

Materace i maty

302,90 zł
302,90 zł
302,90 zł

Aktywność ruchowa

4641677 odcienie żółtego
4641678 odcienie zielonego
45210253 niebiesko - żółty

Materac ochronny
Wym.: dł. 120 x szer. 100 x wys. 4 cm

seledynowy
ciemnozielony
szary

229,90 zł
229,90 zł
229,90 zł

Materac na ścianę to obowiązkowy element ochronny, który ma
zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania rozmaitych
ćwiczeń. Skutecznie osłania ścianę, by dzieci mogły spokojnie
ćwiczyć. Minimalizuje ryzyko powstawania urazów. Miękki,
wypełniony pianką poliuretanową doskonale amortyzuje zetknięcia
ze ścianą. Łatwy do utrzymania w czystości.

Materac ochronny na ścianę

200 cm

120 cm

4640702
4640703
4640704

Wym.: 200 x 120 x 4 cm

4521110

384,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Maty

Kreatywna mata 3D

Zestaw kreatywnych mat piankowych, dzięki
którym dziecko pozna fascynujący świat figur
geometrycznych. Puzzle mogą spełniać rozmaite
funkcje: użytkową - jako mata do zabawy
i odpoczynku, edukacyjną - zapoznając dziecko
z rozmaitymi kształtami, a także rozwojową stymulując zmysł wzroku, dotyku oraz umiejętności
manualne i ruchowe. Dzięki użyciu kontrastowych
kolorów: czarnego i białego, figury przyciągną uwagę
dzieci i zachęcą je do twórczej zabawy. Dziecko
nauczy się także zasady łączenia i dopasowywania
do siebie puzzli. Maty są dwustronne. Z jednej
strony czarne figury na białym tle, z drugiej - białe
figury na czarnym tle. 3 maty jednobarwne, 3 maty
z 1 wyjmowaną figurą, 3 maty z 2 wyjmowanymi
figurami. Wym. 1 maty: 50 x 50 x 1,5 cm

dwustronna

545001MB

Zestaw mat z pianki 60 cm

Piankowe maty do ćwiczeń gimnastycznych
i zabawy. Dzięki charakterystycznym obrzeżom
można łączyć je ze sobą na zasadzie puzzli. 4 szt.
Wym.: 60 x 60 x 1 cm, wym. 1 puzzla: 60 x 60 x 1 cm

537002MB

250

59,90 zł
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Infolinia: 801 003 084

239,90 zł

Zestaw mat z pianki 100 cm

Piankowe maty do ćwiczeń gimnastycznych i zabawy. Dzięki
charakterystycznym obrzeżom można łączyć je ze sobą na
zasadzie puzzli. 4 szt. Wym. 1 puzzla: 100 x 100 x 2 cm

559,90 zł

Aktywność ruchowa

Materace i maty

537001MB

Mata piankowa 100 x 100

Piankowe maty do ćwiczeń gimnastycznych
i zabawy. Dzięki charakterystycznym obrzeżom można łączyć
je ze sobą na zasadzie puzzli. 1 szt. Wym.: 100 x 100 x 4 cm

588091MB

269,90 zł

Piankowa mata do masażu stóp - mała
Lekka, piankowa mata z wypustkami, do masażu.
Wzmacnia mięśnie stóp, poprawia krążenie krwi,
pomaga zapobiegać płaskostopiu. Elementy można
łączyć ze sobą na zasadzie puzzli. 4 szt.
Wym. elem.: 31,5 x 31,5 cm

588008MB

wszystkie ceny są cenami brutto
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89,90 zł
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Integracja sensoryczna, rehabilitacja

Kabina SI - zestaw
podstawowy MED
ZEST8085MB
9 769,20 zł
252

Stabilna i sztywna metalowa konstrukcja wykonana w formie kabiny - stojaka,
wyposażona w dwie ruchome belki pozwalające na montaż urządzeń do terapii
integracji sensorycznej. Konstrukcja złożona z dwóch części, wykonana z
kształtowników zamkniętych o przekroju 8 x 8 cm. Belki boczne zabezpieczone
piankowymi osłonami pokrytymi trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania
w czystości. Każda z ruchomych belek górnych wyposażona w wózki na
prowadnicach, z możliwością blokady (na jednej belce 2 wózki, na drugiej - 4,
co umożliwia przymocowanie np. potrójnej drabinki linowej). Każdy z wózków jest
wyposażony w szeklę i karabińczyk. Elementy mocujące dostarczane w komplecie
(każda z belek mocowana jest przy pomocy 4 śrub). Maksymalne obciążenie
konstrukcji to 250 kg. Produkt przeznaczony do użytkowania przez jedną osobę.
Do zestawu dołączone są:
- 101430MB – Zestaw 2 materacy do kabiny SI, 1 szt.
- 199133MB – Krętlik, 2 szt.
- 199135MB – Lina przedłużająca, 2 szt.
- 519025MB – Huśtawka wałek, 1 szt.
- 519004MB – Huśtawka gniazdo, 1 szt.
Wym.: 220 x 220 x 250 cm

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

Integracja sensoryczna, rehabilitacja
Aktywność ruchowa

Kabina SI
- zestaw
rozszerzony MED
ZEST8086MB
10 664,50 zł

Kabina do terapii integracji sensorycznej o wym.: 220 x 220 x 250 cm. Stabilna
i sztywna metalowa konstrukcja wykonana w formie kabiny - stojaka, wyposażona
w dwie ruchome belki pozwalające na montaż urządzeń do terapii integracji
sensorycznej. Konstrukcja złożona z dwóch części, wykonana z kształtowników
zamkniętych o przekroju 8 x 8 cm. Belki boczne zabezpieczone piankowymi
osłonami pokrytymi trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Każda
z ruchomych belek górnych wyposażona w wózki na prowadnicach, z możliwością
blokady (na jednej belce 2 wózki, na drugiej - 4, co umożliwia przymocowanie np.
potrójnej drabinki linowej). Każdy z wózków jest wyposażony w szeklę i karabińczyk.
Elementy mocujące dostarczane w komplecie (każda z belek mocowana jest
przy pomocy 4 śrub). Maksymalne obciążenie konstrukcji to 250 kg. Produkt
przeznaczony do użytkowania przez jedną osobę. Do zestawu dołączone są:
- 101430MB – Zestaw 2 materacy do kabiny SI, 1 szt.
- 199133MB – Krętlik, 2 szt.
- 199135MB – Lina przedłużająca, 2 szt.
- 519025MB – Huśtawka wałek, 1 szt.
- 519004MB – Huśtawka gniazdo, 1 szt.
- 519005MB – Hamak Kropla 1 szt.
- 519022MB – Pojedyncza drabinka sznurkowa, 1 szt.
- 519021MB – Lina wspinaczkowa, 1 szt.
- 519026MB – Wisząca piłka do terapii odruchów, 1 szt.
- 100679MB – Równoważnia na wałku, 1 szt.
- 522028MB – Piłka terapeutyczna, 1 szt.
- 522029MB – Piłka jeżyk, 1 szt.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Kabina SI - zestaw
rozszerzony 2 - MED

092994MB – Kabina do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, 1 szt.
101430MB – Zestaw 2 materacy do kabiny SI, 1 kpl
099776MB – Platforma podwieszana, 1 szt.
251005MB – Sensoryczna piłka fasolka, 1 szt.
550027MB – Lina, 1 szt.
574021MB – Pełzak, 1 szt.

ZEST5598MB
11 198,40 zł

254

168200MB – Maty masujące Ortoto – zestaw 1, 1 kpl
Minimalna wysokość pomieszczenia umożliwiająca montaż kabiny to 262 cm

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

Hamak kropla SI
- MED
Przez huśtanie się i obracanie aktywowany jest
ośrodek równowagi. Dzięki możliwości „zamknięcia”
hamak może pełnić także rolę wyciszającą,
pozwala odizolować dziecko od reszty sali. Hamak
wykonany jest z terylenu - bardzo mocnego włókna
poliestrowego. Wymaga dokupienia zestawu do
mocowania do sufitu (303024MB). Śr.: 70 cm, wys.:
140 cm, max. obciążenie 80 kg. Wyrób medyczny
- klasa I.

519005MB

Wymaga dokupienia
zestawu do mocowania.
Hamak Joki
W tym wiszącym fotelu dzieci znajdą spokój
i poczucie bezpieczeństwa zachęcające do zabawy
i marzeń. Ma on formę kropli oraz dużą
i przytulną poduszką do siedzenia. Wykonany jest
z wysokogatunkowej organicznej bawełny,
a wkład do poduszki z poliestru. Zestaw montażowy
w komplecie. Wym.: 70 x 150 cm. Maksymalne
obciążenie 80 kg. Od 3 lat.

niebieski
303027MB
303028MB pomarańczowy
beżowy
303029MB
zielony
303032MB

Aktywność ruchowa

Integracja sensoryczna, rehabilitacja

269,90 zł

699,90 zł
699,90 zł
699,90 zł
699,90 zł

Uniwersalny zestaw do mocowania
hamaka do sufitu

Niezbędne akcesoria do zamocowania hamaka.
Do wyboru zestawy pozwalające zawiesić hamak
między drzewami lub przymocować do ściany, belki
albo do sufitu w pozycji „fotelika”. W zestawie: lina
o dł. 3 m, element mocujący do przykręcenia do
sufitu, haczyk, 4 wkręty z kołkami.

303024MB

99,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Zestaw montażowy w komplecie!
pomoce@novumedukacja.pl
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Biały domek

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

4641690

2 595,90 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.

Materac z granulatem, biały

Wym.: wys. 20 x dł. 200 x szer. 120 cm

4641692

417,90 zł

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

999,90 zł

Kostka mała, biała

Wym.: wys. 30 x wys. 30 x dł. 30 cm

4641691

81,90 zł

Pufa XL, biała

Wym.: śr. 80 x wys. 30 cm

4641695

411,90 zł

Belka długa,biała

Wym.: wys. 30 x szer. 30 x dł. 120 cm

4641689

256
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263,90 zł

Magiczny sześcian

Włókna światłowodowe z aluminiowym uchwytem
dają ciekawe efekty świetlne. Mogą być
wykorzystywane np. w układach tanecznych,
gimnastyce, zabawie. Wymaga użycia baterii AAA.
Aż 40 różnych trybów świecenia: 20 zmiennych
kolorów, 10 przenikających kolorów, 10 stałych
kolorów. Dł.: 0,8 m. 25 wiązek.

Magiczny sześcian jest źródłem światła oraz
głośnikiem Bluetooth zarazem, który pozwoli
na odsłuchanie muzyki lub innych dowolnych
dźwięków. Będzie idealnym uzupełnieniem kącików
relaksacyjnych czy sal do stymulacji i aktywizacji
zmysłów. Jasność, kolor światła. Dł. boku: 15 cm,
dł. kabla zasilającego 1,7 m. Produkt wymaga baterii
(są w zestawie).

566004MB

554001MB

499,90 zł

399,90 zł

Kurtyna światłowodowa 2 m, 100
wiązek

Urządzenie tworzy iluzję tunelu świetlnego, który
rozciągają się w nieskończoność.
Wym.: 35 x 35 x 13 cm

Kurtyna światłowodowa daje ciekawe efekty
świetlne. Może stanowić element ozdobny
i oświetleniowy np. w Sali doświadczania świata.
Możliwa zmiana kolorów. Światłowody mają osłonę
PVC. Należy zamocować do sufitu lub ściany (brak
elem. montażowych w zestawie). Aluminiowy stelaż
o dł. 100 cm z linkami o dł. 1 m (brak regulacji).
100 wiązek, dł. 2 m

558006MB

566006MB

Lampka projekcyjna

Lampka z dwoma wymiennymi kopułami, jedna
gładka, druga w gwiazdki, które po włączeniu
wyświetlają się w pomieszczeniu. Możliwa zmiana
kolorów. Wymaga użycia 3 baterii AA. Śr.: 12 cm,
wys.: 10 cm

69,90 zł

559,90 zł

2 299,90 zł

Aktywność ruchowa

566007MB

Tunel nieskończoności

Integracja sensoryczna, rehabilitacja

Włókna światłowodowe 0,8 m, 25
wiązek

Budka dźwiękowa z odgłosami ptaków

Relaksujące dźwięki śpiewu ptaków, które wydaje
budka tworzą atmosferę, dzięki której można poczuć
się jak na spacerze w lesie. Budkę można ustawić
w dowolnym miejscu lub zawiesić na ścianie.
Śpiew jest aktywowany przez czujnik ruchu. Dźwięk
wycisza się po dwóch minutach. Pudełko można
całkowicie wyłączyć za pomocą przełącznika z boku
urządzenia. Wykonana z pleksi. W zestawie 3 baterie
AA. Wym.: 11 x 14,5 x 3,5 cm

301100MB

229,90 zł
Podświetlane dyski, 5 kol.

Zestaw 6 bezpiecznych świeczek LEDowych. Tylko
do użytku w pomieszczeniu. Każda ze świeczek
wymaga do działania użycia 1 baterii CR 2032 (brak
w zestawie).

Dyski to idealna pomoc do zabaw sensorycznych.
Nie tylko świecą na różne kolory, ale każdy z nich
ma też inną teksturę. Zachęć dzieci, aby potrząsały
dyskami, tak by zaczęły świecić. Takie ćwiczenie,
poza zabawą z kolorami, pozwoli dzieciom na
poznanie zależności: przyczyna-skutek. Każdy dysk
posiada inną teksturę, co pozwala na rozwijanie
zmysłu dotyku. Ponadto dyski świetnie nadadzą się
do zabaw konstrukcyjnych i rozwoju małej motoryki.
Do zabawy można wykorzystać drążek (356193,
sprzedawany osobno). Dyski po potrząśnięciu
świecą 1 min. Stacja dokująca w zestawie. 5 szt.
w komplecie. Wym.: śr. 15 x gr. 4 cm. Wym. stacji
34,5 x 17 x 8 cm. Od 10 miesięcy.

600075MB

356192MB

Świeczki ledowe, 6 szt.

39,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

859,90 zł

Podświetlane bączki

Zestaw trzech obrotowych bączków, które świecą
w trakcie wirowania. Każdy z nich świeci w dwóch
kolorach, w zależności od tego, w którą stronę się
kręci. Pomogą najmłodszym w nauce rozpoznawania
kolorów i w treningu małej motoryki. Aby naładować
bączki należy umieścić je na stacji dokującej
(w zestawie). Czas ładowania 3-4 godziny. Po pełnym
naładowaniu bączki można użytkować przez 6-8
godzin. W komplecie 3 szt. Wym.: wys. 15 x śr. 15,7
cm. Wym. stacji: 51 x 16 x 52 cm. Od 10 miesięcy.

356197MB

pomoce@novumedukacja.pl

699,90 zł
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Ćwiczenie równowagi

Zestaw do balansowania BIG

Zestaw elementów do balansowania zmusza dziecko podczas zabawy do
kontrolowania przenoszenia ciężkości ciała. Składa się z: 2 szt. dużych stopni o wys.
24 cm i śr. 40 cm, 6 szt. małych stopni o wys. 10 cm i śr. 27 cm, 3 szt. deseczek
łączących stopnie, 3 szt. deseczek kłód, 2 szt. filarów do mostka, 1 kładki z taśmą,
1 kładki do balansowania, 1 kompletu drążków (2 szt.) z poprzeczką, 1 dysku
równoważni. Maksymalne obciążenie 75 kg. Od 2 do 10 lat.

Zestaw do balansowania

601053MB

601027MB

2 699,90 zł

Zestaw składa się z: 3 szt. dużych stopni o wys. 24 cm i śr. 40 cm, 2 szt. małych
stopni o wys. 10 cm i śr. 27 cm, 5 szt. deseczek łączących stopnie o wym.: 72 x
13 x 3 cm. Maksymalne obciążenie 75 kg. Od 2 do 10 lat. Może być uzupełniony
Trójkątną platformą (601026MB) oraz Kładką z taśmą (601024MB) i Kładką do
balansowania (601025MB).

Rzeka z wyspami

21 kładek o wym. 35,5 x 11,5 x 4,5 cm, 2 wyspy
o wym.: 43 x 43 x 7 cm, 2 pomosty o wym.: 50 x 14 x
7 cm. Maksymalne obciążenie 100 kg. Od 2 do 8 lat.

601019MB
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1 199,90 zł
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1 299,90 zł

6 kolorowych wysp z miękkiego tworzywa
w 3 rozmiarach i fakturach, które można nakładać na
siebie. Obrzeża pokryte antypoślizgową gumą.
W zestawie: 2 małe wyspy (wys.: od 6,6 do 8,7 cm,
szer.: do 27,8 cm), 2 średnie wyspy (wys.: od 10,6
do 14,4 cm, szer.: do 35,5 cm), 2 duże wyspy (wys.:
od 10,2 do 13,0 cm, szer.: do 40,1 cm). Maksymalne
obciążenie 80 kg. Od 3 lat.

Kamienie rzeczne

306017MB

601009MB

999,90 zł

Różnorodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie
z tworzywa sztucznego, imitujące prawdziwe
kamienie. Ćwiczą koordynację ruchową, równowagę
oraz gibkość. Maksymalne obciążenie 100 kg.
W zestawie: 3 kamienie o długości boku 36 cm
i wys.: 8,5 cm, 3 kamienie o długości boku 25 cm
i wys.: 4,5 cm. Od 2 lat.

269,90 zł

Duże kamienie

W zestawie: 2 kamienie o długości boku 36 cm
i wys.: 8,5 cm, 2 kamienie o długości boku 40,5 cm
i wys.: 17 cm, 1 kamień o długości boku 42 cm
i wys.: 25,5 cm. Od 2 lat.

601058MB

599,90 zł

Koralowa ścieżka do balansowania

Balansowanie na Koralowej ścieżce to znakomity sposób ćwiczenia równowagi, koordynacji ruchów i koncentracji. Koralowe kolumny można wstawiać w różne otwory w poszczególnych
częściach ścieżki, łącząc je w rozmaity sposób i uzyskując wiele kombinacji o różnych kształtach i wysokościach. Wszystkie części ścieżki są dwustronne, a każda strona zawiera inny zestaw
bąbelków, otworów i pofalowanych powierzchni stymulujących stopę dziecka. Koralowe kolumny mogą być nie tylko łącznikami pomiędzy częściami ścieżki, ale także przeszkodami. Ponadto
są wystarczająco stabilne i wytrzymałe, by dziecko mogło stanąć na nich albo próbować utrzymać równowagę stojąc na jednej nodze na kolumnie. Wszystkie elementy wykonano
z polietylenu, dodatkowo obie strony każdej części ścieżki zawierają po 4 wypustki z gumy termoplastycznej TPR, co zapobiega zarysowaniom podłogi. Wzory rybek, muszli, bąbelków,
a także wszechobecne falujące linie sprawią, że ścieżka przeniesie dzieci w świat oceanicznej rafy koralowej. Maksymalne obciążenie 60 kg. W zestawie: 6 części ścieżki
o wym. 75 x 23 x 5,5 cm (3 niebieskie i 3 jasnoniebieskie), 18 koralowych kolumn o wym.: 10,3 x 5,5 x 4,5 cm (9 czerwonych i 9 zielonych). Od 18 miesięcy.

1 999,90 zł

Aktywność ruchowa

306203MB

Pomoce do ćwiczeń równowagi

Miękkie tęczowe wyspy

Ścieżka sensoryczna - plastry miodu

Ścieżka sensoryczna - plastry miodu to pomoc
edukacyjna umożliwiająca tworzenie trasy do
chodzenia, której poszczególne części mogą
znajdować się na różnych wysokościach. Każdy
element ścieżki składa się z dwóch połączonych ze
sobą sześciokątnych pól przypominających plastry
miodu. Jedno z pól jest wypukłe i pokryte zostało
elementami z pianki, drugie to pojemnik, do którego
można nasypać dowolny materiał, po którym dzieci
będą chodzić (zestaw zawiera woreczki na sypkie
materiały). Elementy ścieżki łączą się ze sobą,
co pozwala na tworzenie coraz to nowych tras.
Pomoc rozwija umiejętności motoryczne i wyczucie
równowagi, a także stymuluje zmysł dotyku.
Zestaw zawiera: 6 elementów ścieżki wykonanych
z twardego tworzywa sztucznego, o wym.: 48,8 x
26 x 11,1 cm, 3 bawełniane woreczki z zapięciem
na rzep, w kształcie sześciokąta o boku 12 cm. Od
2 lat.

306204MB

1 399,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Lilie wodne

Solidne i estetycznie wykonane bazy z kładkami w dwóch kształtach.
Ćwiczenia na kładkach rozwijają umiejętność równowagi, koordynację,
zręczność i pewność siebie. Każda strona kładki ma inną fakturę, co
stymuluje zmysł dotyku. Kładka z falą może służyć do budowania
2 rodzajów torów w zależności od sposobu jej ułożenia: wznoszącego się
i opadającego, co służy do ćwiczeń chodzenia lub czworakowania
w dół lub w górę. Układanie torów o różnym kształcie i z różną
kombinacją wysokości pomaga dzieciom zrozumieć pojęcie przestrzeni
oraz rozwija umiejętność planowania i rozwiązywania problemów.
W zestawie: 4 bazy o wym.: 52 x 52 x 16,6 cm, 1 kładka prosta o wym.:
115 x 26,6 x 6 cm, 1 kładka z falą o wym.: 115 x 26,6 x 16,6 cm. Od 2 lat.

306065MB

3 599,90 zł

Kolorowe pieńki

Zestaw elementów, które pozwalają na utworzenie ciekawego toru
imitującego kształt drzewa. Zabawa na torze ćwiczy równowagę, ogólną
sprawność ciała, jak również może wspomóc zabawy językowe. Konary
500172MB i liście 500173MB są sprzedawane osobno. Wys.: od 13 do
10 cm, szer.: od 25 do 18 cm. 6 szt. Od 18 miesięcy.

500171MB

599,90 zł

Konary

Zestaw elementów, które pozwalają na utworzenie ciekawego toru
imitującego kształt drzewa. Zabawa na torze ćwiczy równowagę, ogólną
sprawność ciała, jak również może wspomóc zabawy językowe.
W zestawie 7 elementów, 2 rodzaje łodyg w 2 kolorach.
Dł. zielonej 41 cm, dł. pomarańczowej 57 cm. Od 18 miesięcy.

500172MB

899,90 zł

Liście

Zestaw elementów, które pozwalają na utworzenie ciekawego toru
imitującego kształt drzewa. Zabawa na torze ćwiczy równowagę, ogólną
sprawność ciała, jak również może wspomóc zabawy językowe. Listki
wykonane z dobrej jakości gumy. Wym.: 26 x 18 cm. 6 szt.
Od 18 miesięcy.

500173MB
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119,90 zł

Roller - trener równowagi

601065MB

459,90 zł

Platforma z labiryntem

Huśtawka nożna

Huśtawka, która ćwiczy równowagę i koordynację
ruchową dziecka. Ma antypoślizgową powierzchnię
oraz wykonaną z gumy amortyzację, która
zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniem.
Wym.: 52 x 22 x 14 cm. Maksymalne obciążenie
75 kg. Od 2 lat.

Zabawa służy rozwijaniu koncentracji i motoryki, jak
również kształtowaniu prawidłowej postawy
i wzmocnieniu mięśni nóg. Na osi w środkowej
części platformy są umieszczone dwie gumowe
kulki, które podczas ćwiczeń należy utrzymać
w ruchu. Wym.: 51,5 x 20 x 7,5 cm, śr. kulek 2 cm.
Maks. obciążenie 120 kg

601028MB

301019MB

249,90 zł

139,90 zł

Pomoce do ćwiczeń równowagi

Przyrząd do treningu reakcji równoważnych,
stymulowania wrażeń sensorycznych
i poprawiających motorykę. Wykonany z gumy, która
pod wpływem ucisku redukuje prędkość i chroni
powierzchnię podłogi przed uszkodzeniem. Wnętrze
rollera wypełnione jest 2,5 kg piasku, co również
wpływa na redukcję prędkości.
Wym.: 29,5 x 35,5 cm. Maks. obciążenie: 100 kg

Whally - deska do balansowania

Deska o ergonomicznym, uniwersalnym kształcie,
wykonana z tworzywa sztucznego. Do ćwiczeń
równoważnych i koordynacji: stania, kołysania,
siedzenia. Nieregularna, pofalowana powierzchnia
sprzyja rozwijaniu percepcji dotykowej i wyobraźni.
Maksymalne obciążenie 60 kg.
Wym.: 62 x 39,5 x 17 cm. Od 18 miesięcy.

306192MB

499,90 zł

Mini top zachęca maluchy do skakania, huśtania
się, obracania i uczy zachowania równowagi.
Podczas obracania się Mini top stopniowo zwalnia
i zapobiega przewracaniu się. Obrzeże zostało
zaprojektowane w taki sposób, by palce oraz
głowa nie były narażone na przygniecenie w trakcie
zabawy. Maksymalne obciążenie 50 kg. Śr.: 68 cm.
Wys.: 26,5 cm. Od 0 do 4 lat.

Koala do balansowania

Koala do balansowania to doskonała zabawka
do rozwoju równowagi, koordynacji. Kiedy dzieci
siedzą w środku, mogą kołysać się lub obracać jak
na karuzeli. Natomiast gdy Koala stoi odwrócony,
staje się podestem do wspinaczki lub mini tunelem
(Koale można łączyć ze sobą). Wym.: 65 x 45 cm.
Maksymalne obciążenie 50 kg. Od 1 do 6 lat.

601057MB

379,90 zł

601031MB

199,90 zł

Poduszka do spodka Mini top

Miękka poduszka pasująca wymiarem do spodka
Mini top (601031MB, sprzedawany osobno). Posiada
antypoślizgowe punkty na odwrocie. Śr.: 64 cm.
Od 0 do 2 lat.

601069MB

239,90 zł

Aktywność ruchowa

Mini top

Pełzak

Dziecięca deska przeznaczona do zabawy i gier ruchowych, podczas których dzieci
trenują umiejętności motoryczne i równoważne. Stanowi połączenie świetnego wyglądu,
funkcjonalności i bezpieczeństwa. Posiada wyprofilowaną, podniesioną tylną część oraz
delikatnie zwężony przód, który daje większą swobodę ruchu podczas jazdy w pozycji leżącej.
Wysokiej jakości kółka z podwójnymi łożyskami kulkowymi, schowane są w podstawie, aby
chronić palce przed najechaniem. Zwężone boki, pełniące rolę uchwytów chronią ręce przed
uderzeniem. Wym.: 56 x 37 x 14 cm. Maksymalne obciążenie 100 kg. Od 2 lat.

601056MB

wszystkie ceny są cenami brutto

499,90 zł

Pełzak

Drewniana deska na kółkach, służąca do zabawy na siedząco, leżąco lub stojąco.
Wym.: 61 x 40 cm. Maksymalne obciążenie: 50 kg.

574021MB
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139,90 zł
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Dyski z fakturami 1

Zestaw zawiera 5 małych i 5 dużych dysków wykonanych z przyjemnej
w dotyku gumy. Elementy mają różne faktury i kolory. Zabawa dyskami
ćwiczy zmysł dotyku, rozwija zdolność opisywania wrażeń dotykowych,
może służyć do masażu stóp i dłoni, a także do gier zespołowych. Dyski
pakowane są w woreczki, a do kompletu dołączona jest opaska na oczy.
Śr.: 27 cm i 11 cm. Od 2 do 8 lat.

601007MB

459,90 zł

Geo Balance - kółka
Okrągłe, różnokolorowe dyski sensoryczne
z wypustkami, do ćwiczeń równowagi. Rozwijają
sensorykę stóp. Wym.: 8 x 16 cm. 4 szt. Od 3 lat.

Geometryczne kształty do ćwiczeń korekcyjnych,
równoważnych. Pobudzają zmysł dotyku.
Wypełnione powietrzem, co daje możliwość
dopompowania. Surowiec: ruton. Różne kolory,
wysyłane losowo. Śr.: 16 cm. 2 szt. Od 3 lat.

Poduszki stabilizacyjne, 2 szt.

522014MB

168012MB

588090MB

Sensoryczne kamienie (zestaw 4 sztuk)

77,90 zł

199,90 zł

Poduszki do ćwiczeń stabilizacyjnych wykonane
z pianki EVA. 2 szt. Wym.: 18,5 x 9,5 cm

71,90 zł

Spodek z fakturą

Dysk sensoryczny z wypustkami, dwustronny,
do ćwiczeń równowagi. Śr.: 33 cm. Maksymalne
obciążenie 225 kg.

Przyrząd gimnastyczny, który w doskonały sposób
aktywizuje dzieci i pobudza zmysły. Pozwala
swobodnie kołysać się na boki, idealny do rozwoju
równowagi u dzieci. Wykonany z wytrzymałego
plastiku, zaopatrzony w antypoślizgowe
powierzchnie i pobudzające wypustki. Śr.: 40 cm.
Wys.: 9 cm. Maksymalne obciążenie 120 kg.

522015MB

301001MB

Wyspa do balansowania

Gumowa piłka do balansowania, umieszczona na
stabilnej podstawie, może być napompowana do
różnej objętości. Ćwiczenia na wyspie rozwijają
koordynację ruchową i koncentrację. Śr.: 40 cm,
wys.: 25 cm. Maksymalne obciążenie 200 kg.

251031MB
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Dysk sensoryczny - miękki

599,90 zł
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47,90 zł

Infolinia: 801 003 084

109,90 zł

Akcesoria sportowe

Akcesoria sportowe

Rozciągliwa ściana

Elastyczna ściana przeznaczona jest do grupowych
zajęć gimnastycznych. Służy do nauki synchronizacji
ruchów i współdziałania w zespole. Ze względu na
właściwości rozciągliwej tkaniny, ćwiczenia stają się
fantastyczną zabawą dostarczającą wiele radości.
Wym.: 140 x śr. 200 cm

4525507

229,90 zł

Wym.: dł. 160 x wys. 90 cm

4640485

niebieskie

3

97,90 zł

2. Spodnie do skakania, rozm. M
Wym.: szer. 180 x wys. 120 cm

4640657

pomarańczowe

148,90 zł

3. Worki do skakania - 6 szt.

Duże, kolorowe i wytrzymałe worki do skakania
polecane są do zabaw ruchowych, rozwijających
sprawność motoryczną oraz do sportowej
rywalizacji. Łatwe i wygodne w trzymaniu, niezwykle
trwałe, odporne na zniszczenia i rozdarcia.
Praktyczne uszy zapewniają bezpieczeństwo
zabawy. Wym.: 45 x 60 cm

4394193

1

4

Aktywność ruchowa

1. Spodnie do skakania, rozmiar S

252,90 zł

4. Worek do skakania 1 szt.
1 szt.

4394193J

43,90 zł

5. Worek dziwów

2

Zapinany na rzepy worek dziwów wykonany jest
z rozciągliwej tkaniny, co pozwala na poruszanie się
w nim i przybieranie różnych póz. Struktura tkaniny
przepuszcza powietrze i nie ogranicza widoczności.
Dzieci bawiąc się, tworzą różne figury, wyrażają
swoje emocje, które odgadują pozostali uczestnicy
zabawy.

4525505

6

54,90 zł

6. Rozciągliwa lina L

Elastyczna, sczepiona końcami lina posiada szeroki
wachlarz zastosowań gimnastycznych
i rekreacyjnych. Wyśmienicie nadaje się do
spacerów równoważnych oraz zabaw grupowych
z elementem skoku czy ślizgu. Jest znakomita do
ćwiczeń siłowych i rozciągających, rewelacyjnie
sprawdza się podczas zawodów w przeciąganiu.
Lina jako oryginalny przybór gimnastyczny
wspaniale zachęca dzieci do rozwijającej fizycznie
zabawy, a wymagając zaangażowania kilku osób,
wpływa na grupę bardzo integrująco.

4441220

5

252,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Chusty do ćwiczeń

Z kawałkami tkaniny można zrobić prawie wszystko:
podrzucać je i łapać, zwijać oraz wiązać. Świetnie
nadają się do ćwiczeń wzmacniających mięśnie
stopy. Dzięki pięknym barwom i miękkiej fakturze
znakomicie motywują do składania „kopert” podczas
tzw. korektywy. Różne kolory. W zestawie 6 szt.
Wym.: 50 x 50 cm

Chusty sportowe

W zestawie 4 szt. w różnych kolorach.
Wym.: 74 x 35 cm

4388118

45,90 zł

4525560

63,90 zł

Szarfa dł. 120 cm
Szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. 1 szt.
Dł.: 120 cm, szer.: 3 cm

Woreczki z grochem

Kolorowe woreczki wypełnione ziarenkami grochu. Służą jako pomoc do nauki
poprzez zabawę, usprawniają koordynację ruchową. Wym.: 12 x 12 cm,
100 g, 4 szt. Od 3 lat.

500045MB

35,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

550034MB pomarańczowa
fioletowa
550035MB
zielona
550036MB
czerwona
550037MB

3,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
3,50 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Woreczki z grochem - cyfry

Wym.: 10 cm - 10 szt. w 5 kolorach. Od 3 lat.

500083MB

Koszulka, rozm. S
Koszulki w jaskrawych kolorach, zapinane na rzep.
Wykonane z poliestru. 1 szt. Wym.: 44 x 50 cm

550043MB jaskrawożółta
fioletowa
550044MB

9,90 zł
9,90 zł

rańczowa
550045MB
jaskrawozielona
550046MB
czerwona
550047MB
niebieska
550048MB

9,90 zł
9,90 zł
9,90 zł
9,90 zł

jaskrawopoma-
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79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Wstążka gimnastyczna

Skakanka

Różne wzory, sprzedawane losowo. Dł.: 200 cm. 1 szt.

144213MB

604086MB

Guma do skakania

Sznurkowe skakanki. 1 szt. Dł.: 2 m

144095MB

Podwójna wstążka do ćwiczeń gimnastycznych.
Zabawa wstążkami pozwala na ćwiczenia
wszystkich grup mięśniowych ciała, a zwłaszcza
mięśni barków i rąk. Zaopatrzone w rączki. Dł. rączki
23 cm, dł. wstążki 1,8 m. Różne kolory, wysyłane
losowo. Cena dotyczy 1 szt wstążki.

4,90 zł

2,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko uduszenia. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem
osoby dorosłej.

25,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko uduszenia. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem
osoby dorosłej.

Aktywność ruchowa

Akcesoria sportowe

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko uduszenia. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem
osoby dorosłej.

Lina

Lina bawełniana. Dzieci ćwiczą równowagę
i koordynację ruchową oraz uczą się współpracy
w zespole. Dł.: 10 m, śr.: 2 cm

550027MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko uduszenia. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem
osoby dorosłej.

Pompon duży
Pompony wykonane z cienkich pasków z tworzywa
sztucznego. Dł. pasków: 30 cm, szer. pasków: 5 mm

Liny, 4 szt.

Hula-hoop

Różne kolory, sprzedawane losowo. Śr.: 60 cm. 1 szt.

Liny z polietylenu, w 4 kolorach. 4 szt. Dł.: 2,5 m,
śr.: 0,8 cm

144078MB

306202MB

7,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.

wszystkie ceny są cenami brutto

zielony
544006MB
żółty
544007MB
niebieski
544008MB
czerwony
544009MB
544010MB pomarańczowy
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15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł
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Pachołek z otworami
Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego.
Wys.: 38 cm. 1 szt.

Pachołki małe

W pięciu kolorach, do tworzenia torów przeszkód.
Wys.: 23 cm. 10 szt. Od 5 lat.

500047MB

79,90 zł

550023MB
550024MB

czerwony
żółty

19,90 zł
19,90 zł

Drabinka

11 szczebelków. Dł.: 4 m

550007MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Płotek składany

Dł.: 80 cm, śr.: 2,5 cm. 4 szt. Różne kolory,
sprzedawane losowo.

Świetnie sprawdzają się w tworzeniu torów
przeszkód. Można je szybko i łatwo rozstawić
w dowolnym miejscu, a kiedy są niepotrzebne złożyć
i schować. Reguluje się je na 3 różne wysokości od
6 do 38 cm. 1 szt. Szer.: 65 cm

550010MB

550017MB

Drążki gimnastyczne
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49,90 zł
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45,90 zł

Pachołki treningowe 50 szt.

Plastikowe pachołki treningowe w kształcie stożka
ściętego na górze, w 5 różnych kolorach. 50 szt.
(10 w każdym kolorze). Śr.: 19 cm, wys.: 5 cm

550049MB

Infolinia: 801 003 084

69,90 zł

Zestaw przyrządów gimnastycznych

Wielofunkcyjny zestaw treningowy, który pomaga dzieciom poprawić
ogólną koordynację podczas biegania, skoków, slalomów pod, rzutów
itp. Ten zestaw jest przeznaczony do jednoczesnego ćwiczenia i zabawy
wielu dzieci. Tarcze z tkaniny można usztywnić poprzez umieszczenie
wewnątrz obręczy o odpowiedniej średnicy. W komplecie:
- łuk o wym.: 70 x 73 cm (z podstawkami) 4 szt.
- kijek o dł.: 120 cm, 4 szt.
- kijek o dł.: 90 cm, 4 szt.
- obręcz, śr.: 80 cm, 2 szt.
- obręcz, śr.: 70 cm, 4 szt.
- obręcz, śr.: 60 cm, 4 szt.
- klipsy mocujące w 2 rodzajach, 12 szt.
- stożek z 12 otworami o wys.: 38 cm, 4 szt.
- tarcza do celowania z kulkami na rzepy o śr.: 70 i 80 cm, 2 szt.

Akcesoria sportowe

859,90 zł

Zestaw akcesoriów sportowych
Zestaw 67 różnych sprzętów sportowych
- Zestaw gimnastyczny 1 szt.
- Piłeczki do żonglowania miękkie 3 szt.
- Kręgle 1 kpl.
- Piłka piankowa śr.: 7 cm 3 szt.
- Piłki z wypustkami 2 szt.
- Ringo 3 szt.
- Tańczące szale, żółte 4 szt.
- Zręcznościowe łyżki 4 szt.
- Woreczki z grochem 16 szt.
- Mini szczudła 4 pary
- Szarfy żółte 12 szt.
- Szarfy niebieskie 12 szt.
- Piłeczka jeżyk 2 szt.

199210MB

1 123,80 zł

Aktywność ruchowa

550060MB

Zestaw gimnastyczny

Wieloelementowy zestaw, który pozwala na tworzenie różnych torów
przeszkód i ciekawych układów do ćwiczeń gimnastycznych.
W komplecie:
drążki gimnastyczne o dł.: 70 cm - 8 szt.,
obręcze o śr.: 50 cm - 4 szt.,
cegły łączniki - 4 szt.,
zaciski - 30 szt.,
pachołki - 4 szt. (2 żółte, 2 czerwone).

500126MB

559,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

267

Piłki
Zestaw piłek z torbą

Zestaw zawiera:
- Torba na piłki, 1 szt.
- Piłka piankowa śr.: 18 cm, 1 szt.
- Piłka piankowa śr.: 12 cm, 1 szt.
- Piłka piankowa śr.: 7 cm (zestaw 3 piłek), 1 kpl.
- Piłki ażurowe 8,2 cm - 6 szt., 1 kpl.
- Złap piłkę - gra, 2 szt.
- Piłka jeżyk 20 cm - turkusowa, 1 szt.
- Piłka fasolka 30 cm, 1 szt.
- Piłka koszykowa rozm. 3, 1 szt.
- Piłka z wypustkami 2 szt., 1 kpl.
- Piłeczka z wypustkami, 2 szt.
- Piłeczka ze wstążeczkami, 2 szt.
- Uśmiechnięte miękkie piłeczki, 2 szt.
- Siateczka z piłeczką, 1 szt.
- Piankowa różdżka z piłeczką, 1 szt.
- Mała piłka plażowa, 1 szt.

ZEST5198MB

482,00 zł

Pompka z igłą

Pompka ręczna z igłą, dł.: 23 cm

522022MB

13,90 zł

Piłka Jeżyk
Piłka do rytmiki
Śr.: 17 cm, 280 g. 1 szt. Do nadmuchania piłki
potrzebna jest pompka, sprzedawana osobno.

Piłka piankowa
Mix kolorów.

077001MB Śr.: 7 cm (3 szt.)
077003MB Śr.: 12 cm (1 szt.)
077004MB Śr.: 18 cm (1 szt.)

9,90 zł
16,90 zł
37,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

522036-1MB
522036-2MB
522036-3MB
522036-4MB

żółta
zielona
niebieska
czerwona

23,90 zł
23,90 zł
23,90 zł
23,90 zł

Do masażu, rehabilitacji, terapii rąk i stóp. Poprzez
liczne wypustki doskonale stymulują mięśnie,
pobudzają strefy refleksogenne oraz poprawiają
krążenie krwi. Miękkie i delikatne w dotyku, łatwe do
uchwycenia. 1 szt.

522031-1MB 14 cm - zielona
522032MB 16 cm - fioletowa
522029MB

20 cm turkusowa

9,90 zł
15,90 zł
25,90 zł

Piłka 30 cm - żółta

Piłka siatkowa gumowa

Śr.: 21,8 cm. 1 szt. Do nadmuchania piłki potrzebna
jest pompka, sprzedawana osobno.

Gumowa piłka treningowa do piłki siatkowej,
plażowej. 1 szt. Śr.: 20 cm. Do nadmuchania piłki
potrzebna jest pompka, sprzedawana osobno.

Piłki z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz
rehabilitacyjnych. Śr.: 30 cm. Maksymalne
obciążenie 300 kg. Do nadmuchania piłki potrzebna
jest pompka, sprzedawana osobno.

522017MB

522018MB

522041-1MB

Piłka nożna gumowa
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37,90 zł
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22,90 zł

Infolinia: 801 003 084

27,90 zł

Piłka
Piłki z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz
rehabilitacyjnych. Maksymalne obciążenie
300 kg. Do nadmuchania piłki potrzebna jest
pompka, sprzedawana osobno.
45 cm, zielona
55 cm, żółta
65 cm, czerwona
75 cm, żółta

32,90 zł
42,90 zł
47,90 zł
57,90 zł

Piłki

522001MB
522002MB
522003MB
522004MB

Piłka lekarska 1 kg

Piłki lekarskie do ćwiczeń rehabilitacyjnych i fizycznych. Śr.: 11 cm, waga 1 kg

522012MB
Piłka lekarska 2 kg

22,90 zł

522013MB

27,90 zł

Aktywność ruchowa

Piłki lekarskie do ćwiczeń rehabilitacyjnych i fizycznych. Śr.: 13,5 cm, waga 2 kg

Fasolka
1 szt. Do nadmuchania piłki potrzebna jest pompka, sprzedawana osobno.
Wym.: 30 x 60 cm, 700 g.
Wym.: 40 x 80 cm, 800 g.
Wym.: 55 x 100 cm, 1 kg.

522037MB
522038MB
522039MB

Fasolka 30 cm
Fasolka 40 cm
Fasolka 55 cm

55,90 zł
65,90 zł
75,90 zł

Piłka do skakania
Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają stabilne uchwyty do trzymania.
Zabawa z piłką ćwiczy mięśnie całego ciała, chwytność i ogólną kondycję fizyczną.
Do nadmuchania piłki potrzebna jest pompka, sprzedawana osobno.

522007MB
522008MB
522009MB

Śr.: 45 cm
Śr.: 55 cm
Śr.: 65 cm

32,90 zł
42,90 zł
55,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Piłka z dzwoneczkami 55 cm

Dzwoneczki umieszczone wewnątrz piłki podczas poruszania nią wydają dźwięki,
które stymulują uwagę dziecka. Śr.: 55 cm

251016MB

129,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Piankowa różdżka z piłeczką

W zestawie jedna czerwona łyżka o dł. 33 cm i jedna
żółta piłeczka.

Paletka do łapania i wyrzucania piłki. Wyposażona
w mechanizm wystrzeliwujący piłeczki. W komplecie:
2 piłki o śr. 3 cm, 1 paletka o wym.: 13 x 25 cm

Poprzez zabawę z różdżką dziecko ćwiczy
zręczność oraz koordynację ruchowo-wzrokową.
Należy jak najwięcej razy złapać piłkę w obręcz,
bez upuszczenia jej. Wym. różdżki: 38 x 12 cm,
śr. piłki: 7 cm

500057MB

517013MB

614028MB

Złap piłkę - gra

Zręcznościowe łyżki

22,90 zł

9,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

35,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Diabolo

Miska do balansowania

Zabawa polega na wprawieniu w ruch kulki.
W trakcie można zmieniać tempo i kierunek,
w którym kulka się porusza, można też podrzucać ją
i łapać do zagłębienia w misce. W zestawie: miska
o śr.: 20 cm, 3 kulki: piankowa o śr.: 5 cm i dwie piłki
wypełnione powietrzem o śr.: 3 cm i 5 cm

Diabolo to tradycyjna chińska gra zręcznościowa
o prostej konstrukcji. Polega na obracaniu szpulki za
pomocą dwóch drewnianych patyków połączonych
sznurkiem. Kiedy diabolo się rozkręci, można
z nim robić wspaniałe triki: podrzucać, zawiązywać
skomplikowane węzły, przerzucać dookoła rąk lub
nóg. Śr. szpulki: 10 cm

301018MB

306185MB

129,90 zł

49,90 zł

Tańczące kubeczki

Prosta i klasyczna gra rozwijająca koordynację
wzrokowo-ruchową. Do zabaw swobodnych oraz
ćwiczeń rehabilitacyjnych. Kielich o wys.: 16 cm,
piłka o śr.: 7,2 cm - 6 szt.

500143MB

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.

Wykonana z twardej pianki. Śr.: 6 cm, kolorowe
wstążki o dł.: 40 cm. Różne kolory, sprzedawane
losowo.

Tęczowe piłeczki z chustami, 6 szt.

Latające koło

517020MB

550058MB

144096MB

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Piłeczka ze wstążeczkami

Kolorowe, cienkie chustki z miękką kulką na końcu.
6 szt. Śr. piłeczki: 5 cm. Dł. boku chustki: 45 cm

9,90 zł

29,90 zł

1 szt. Śr.: 28,5 cm. Różne kolory, sprzedawane
losowo.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.
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5,90 zł

X-Game - serso

Gra dla dwóch osób. Różne kolory, sprzedawane
losowo. Dł.: 20 cm, dł. sznurka: 2,5 m

Gra oparta została o drewniany stojak w kształcie
krzyża, do którego rzucamy obręczami o 3 różnych
średnicach. Dla 2-4 graczy. W zestawie: stojak,
11 elementów: obręcze do rzutów, 2 komplety,
tablica suchościeralna, mazak, sznurek, klepsydra.

144215MB

041140MB

Gra Latająca bila

25,90 zł

69,90 zł

Wykonana z drewna tarcza na stojaku, w zestawie
z trzema woreczkami z piaskiem. Zabawa polega
na trafianiu workiem z piaskiem w otwory w tarczy.
Wym. płyty tarczy: 44,4 x 29,3 x 1 cm, wym.
woreczka ok. 5,3 x 5,3 x 1 cm

542023MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Długi sznurek.

Obręcze z cyferkami

Obręcze można ustawić tak, aby tworzyły dowolną kombinację. Niezależnie od tego, czy ustawia się jeden za drugim,
w kole, blisko siebie lub dalej - tor do skakania można ustawić w dowolnym miejscu. Trzy woreczki z grochem uzupełniają
produkt i zapewniają jeszcze więcej zabawy i urozmaicenia. 10 obręczy z numerami o śr. 30 cm, 3 woreczki z grochem
o wym.: 8 x 8 cm

532138MB

159,90 zł

Kręgle

Wykonane z tworzywa sztucznego. Wys.: ok. 24 cm.
Od 12 miesięcy.

144070MB

29,90 zł

Aktywność ruchowa

Gry i zabawy

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.

Tarcza do worków z piaskiem

Mata „pokonaj przeciwnika”
W zestawie mata i piłeczka.
Wym. maty: dł. 180 x szer. 110 cm

4640859

wszystkie ceny są cenami brutto

126,90 zł
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Duży badminton

Gra zapewnia wspaniałą zabawę i zachęca do aktywności sportowej.
Ponadto rakietki są bardzo lekkie i poręczne, przez co są odpowiednie
nawet dla młodszych dzieci. W zestawie: 2 rakietki o wym.: 31 x 65 cm,
lotka o dł. 20 cm, przezroczysta torba do przechowywania.

306084MB

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw do badmintona

Paletki

Zestaw do badmintona w poręcznej torbie-pokrowcu na ramię. W komplecie:
2 aluminiowe rakietki (dł. 66,8 cm; przekrój rączki 2,8 x 2,4 cm; głowica
o wym. 24,5 x 19,5 cm), 3 plastikowe lotki (dł. 8,2 cm, śr. 2,6 – 6,6 cm).

2 paletki z tworzywa sztucznego z miękką piłeczką piankową.
Wym. paletki: 22,5 x 53,5 cm

144077MB

12,90 zł

530011MB

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Bramka do unihokeja

Kije do unihokeja 6 szt.

W zestawie: bramka o wym.: 91 x 49 x 67 cm,
2 kijki o dł.: 92 cm (dł. łopatki 22 cm), 2 piłeczki,
4 metalowe paliki do przymocowania bramki.

Piłka do unihokeja

Bezpieczna piłka do unihokeja. 1 szt. Śr.: 7,2 cm

Łopatka jest ażurowa. 6 szt. Dł.: 80 cm (dł. łopatki
24 cm).

530003MB

530009MB

530008MB

219,90 zł

9,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
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159,90 zł

Zestaw bramek

W zestawie: 2 bramki o wym.: 74 x 46 x 60 cm, piłka
o śr.: 15 cm, pompka, 8 metalowych palików do
przymocowania bramki.

530002MB

239,90 zł

Zestaw małego piłkarza

329,90 zł

Aktywność ruchowa

530012MB

Gry i zabawy

Zestaw małego piłkarza to prawdziwa gratka dla
młodszych fanów piłki nożnej! Lekkie, składane
bramki można z łatwością zabrać ze sobą i szybko
rozłożyć na dowolnej trawiastej powierzchni. Stelaż
bramki wykonany z plastiku, siatka i obszycia
mocujące siatkę do stelaża z poliestru. Każda
bramka zawiera trzy metalowe szpilki o dł.: 19 cm
i śr.: 0,3 cm, przytwierdzające bramkę do podłoża.
Zestaw zawiera: 2 bramki o wym.: 155 x 86 x 86
cm (po rozłożeniu), gumową piłkę o śr.: ok. 14 cm,
pompkę z igłą (schowana w uchwycie pompki).
Całość w poręcznej, zapinanej torbie-pokrowcu
(wym. z zawartością: ok.: 100 x 71 x 3,5 cm).

Zestaw do koszykówki

Zestaw do koszykówki wykonany ze stali cylindrycznej malowanej proszkowo. Lekki,
wytrzymały i łatwy w montażu stelaż. Może być używany zarówno
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Śr. dolnej obręczy 91 cm, śr. górnej obręczy
46 cm. Wys.: 85 cm

Koszykówka rozkładana

550053MB

530010MB

259,90 zł

Zestaw do gry w koszykówkę. Przed rozpoczęciem gry należy ustabilizować kosz,
wypełniając podstawę wodą lub piaskiem. W zestawie piłka i pompka.
Wys. min. 126 cm i max. 178 cm. Kosz na wys. min. 94 cm i max. 146 cm

359,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Wyłącznie do użytku domowego. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Percepcja wzrokowa
Podświetlany stół A3

Idealny do podświetlania prac plastycznych
oraz przejrzystych i przeźroczystych obiektów,
obserwowania wzorów, kształtów i kolorów.
Odznacza się niskim zużyciem energii dzięki
zastosowaniu nowoczesnej taśmy LED, która
zapewnia jasne, równomiernie oświetlone tło.
Estetycznie wykonany panel z zaokrąglonymi
krawędziami jest łatwy do czyszczenia. Przeciętna
żywotność źródła światła LED to 50.000 godzin.
Wym.: 48 x 35,2 x 1 cm, wym. powierzchni
podświetlania: 41 x 28,5 cm. Waga: 2,25 kg

356053MB

699,90 zł

Sensoryczne klocki 1

Solidnie wykonane klocki z kauczukowego drewna z kolorowymi elementami
z przezroczystego akrylu w różnych kolorach. Mają bezpieczne, zaokrąglone narożniki.
- 4 trójkąty o wym.: 14 x 3,5 x 12 cm
- 4 półkola o wym.: 14 x 3,5 x 7 cm
- 4 kwadraty o wym.: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm
- 4 prostokąty o wym.: 14 x 3,5 x 7 cm
Od 18 miesięcy.

574027MB

299,90 zł

Transparentne klocki, 50 szt.

Przeźroczyste plastikowe klocki w 6 różnych kolorach i 6 kształtach (walec,
sześcian, prostopadłościan, most, 2 rodzaje trójkątnych pryzmatów). 50 elem.
o wym.: od 3,3 x 3,3 x 3,3 cm do 9,9 x 3,3 x 3,3 cm. W poręcznym, plastikowym
pojemniku z przykrywką.

354068MB

249,90 zł

Plamy transparentne

Transparentne figury, 180 szt.

Przeźroczyste plastikowe klocki w 6 kształtach i 6 kolorach (żółte sześcioboki,
zielone trójkąty, pomarańczowe kwadraty, czerwone trapezy oraz białe i niebieskie
romby). Mogą służyć do tworzenia wzorców i sekwencjonowania, liczenia
i sortowania lub do rozpoznawania kolorów i kształtów. 180 elem. o wym.: od 2,4 x
2,1 x 1 cm do 5 x 4,3 x 1 cm w poręcznym, plastikowym pojemniku z przykrywką.

W komplecie kolorowe, akrylowe „plamy” w kolorach podstawowych i pochodnych
(czerwony, niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy i fioletowy) oraz przeźroczysta,
biała, czarna i lustrzana. Mogą być używane samodzielnie lub na podświetlanym
stole (356053MB, sprzedawany osobno), do mieszania kolorów, dopasowywania,
obserwacji światła, cienia dekoracji ścian lub tworzenia dekoracji w pobliżu kącika
plastycznego. 10 szt., śr. 15 cm

354070MB

354047MB
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119,90 zł

Zgadywanka obrazkowa

Obrazkowe rodzinki

Dzieci uczą się różnicowania elementów, porządkowania ich w zbiory, a przy okazji
wzbogacają zasób słownictwa. Drewniana tablica o wym.: 32 x 32 x 0,9 cm,
36 drewnianych elem. Od 2 lat.

Włóż kartę z zadaniem do półeczki w podstawie i spróbuj znaleźć powiązane pary,
podnosząc czerwone dyski. Zawartość: drewniane pudełko o wym.: 20,5 x 16 cm,
12 czerwonych drewnianych dysków o śr. 4 cm, 4 kartonowe karty zadań, instrukcja
obsługi, pudełko o wym.: 23 x 21 x 6 cm. Od 3 lat.

453008MB

457042MB

199,90 zł

Mistrz getriko

Kolory - owoce i warzywa

Zadaniem dziecka jest dopasowanie elementów z obrazkami owoców do
odpowiedniego koloru. Plansza wykonana z drewna. Pomoc uczy rozpoznawania
kolorów, koncentracji, umożliwia poszerzanie słownictwa. W zestawie 30 elem.
z obrazkami, plansza o wym.: 32 x 32 x 0,9 cm

Mistrz getriko to uniwersalna gra logiczna dla graczy powyżej 8. roku życia. Może
w nią grać od 1 do 6 osób. Gra polega na manipulowaniu i układaniu kolorowych
trójkątów w taki sposób, żeby otrzymać wzór (witraż) zgodny z wylosowaną kartą,
przy czym każdy z graczy ma inną kartę i zmierza do ułożenia innego wzoru.
W zestawie 48 wzorów o śr. 10,5 cm, 7 kolorowych trójkątów o dł. boku 7 cm

453048MB

116177MB

79,90 zł

45,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Puzzle w kostce

Zadaniem malucha jest układanie obrazków za pomocą kostek, według wzorów.
4 kostki o dł. boku 4 cm, 26 wzorów do kostek o wym.: 4 x 4 cm. Wym. po złożeniu
8 x 8 cm. Od 3 lat.

317031MB

49,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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89,90 zł

Kolorowe cegiełki

Zadaniem dziecka jest ułożenie kolorowych cegiełek zgodnie ze wzorem ukazanym
na kartonikach. 20 kart o wym.: 8 x 6 cm, 10 elem. z cegiełkami.
Wym. podstawy: 25 x 15,5 cm. Od 4 lat.

317022MB
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Logiczne układanki - różne wzory

Logiczne układanki - różne wzory

Zestaw 4 układanek logicznych opartych o system współrzędnych. Gry, które
pobudzają i zachęcają do matematyczno-logicznego myślenia. 4 drewniane plansze
zawierające obrazki, których układanie opiera się o system współrzędnych. Zabawa
zachęca do matematyczno-logicznego myślenia. Całość umieszczona w solidnie
wykonanym, drewnianym opakowaniu. Wym. opak.: 27,5 x 27,5 x 5 cm. 4 plansze
o wym.: 25 x 25 cm. 4 x 16 elem. o wym.: 4,5 x 4,5 cm. Od 6 lat.

Zestaw 4 układanek logicznych opartych o system współrzędnych. Gra logiczna dla
jednego gracza, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni,
różnicowanie i nazywanie emocji, zdolności analityczne i logiczne myślenie.
Zadaniem dzieci jest dopasowanie drewnianych kart do odpowiedniego miejsca
na platformie. 1. platforma to osoby i emocje, 2. platforma to owoce i miejsce ich
położenia, 3. platforma to obiekty i kierunki położenia, 4. platforma to dobieranie
w pary figur geometrycznych. Wym. podstawy: 22,5 x 22,5 cm, 64 drewniane karty.

453096MB

453020MB

199,90 zł

199,90 zł

Percepcja wzrokowa - zestaw ćwiczeń

Proponowane w zestawie zadania wspierają rozwinięcie określonych umiejętności
wizualnej dyskryminacji i przygotowują dzieci do nauki czytania i pisania.
Zadaniem dzieci jest identyfikowanie podobnych żetonów pasujących do wzorów,
budowanie sekwencji (od lewej do prawej; dla każdego wiersza po kolei)
i odrzucanie niepasujących elementów. Zawartość zestawu:
- 6 plansz magnetycznych o wym.: 15,8 x 10,9 cm
- 120 żetonów magnetycznych o wym.: 3,5 x 2 cm

Zestaw ćwiczeń przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z problemami z zakresu
analizy i syntezy wzrokowej. Proponowane zadania doskonalą ważne funkcje,
warunkujące m.in. naukę czytania i pisania, sprawność korzystania z mapy,
prawidłowe rozpoznawanie i odczytywanie liczb, znaków i symboli. Każde zadanie
posiada oddzielne, sformułowane w sposób jasny, polecenie. Dzięki ćwiczeniom
dziecko doskonali: dostrzeganie różnic, dokonywanie syntezy obrazów, obroty
w przestrzeni, umiejętność linearnego porządkowania z zachowaniem kierunku
od lewej do prawej, koordynację wzrokowo-ruchową, planowanie ruchu.
Zawartość zestawu
- 48 kart czarno białych dwustronnie foliowanych
- 1 formatka A4 z elementami do układania
- 1 gruba folia A4 (ofertówka) + pisak suchościeralny
- instrukcja z trudniejszymi odpowiedziami

200187MB

814042MB

Ćwiczenia percepcji wzrokowej - kształty

109,90 zł

Acromaths - zestaw edukacyjny

Zestaw pozwala dziecku na poznawanie organizacji przestrzennej i jej zależności.
Odtwarza model za pomocą części figurek rozmieszczonych na plastikowych
podstawach.
- 48 kart pracy, podzielone na 5 serii po 6 kart i 1 seria po 18 kart
- 24 figurki w 2 rozmiarach i w 2 kolorach, czerwonym i zielonym
- 48 elementów w 4 kształtach, o wys. 2,7 cm i w 2 kolorach, żółtym i niebieskim
- 8 kart odpowiedzi
- 6 podstawek do kart o śr. 3,3 cm

200193MB
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95,90 zł

Układanka przestrzenna Spacio

Aby odtworzyć schematy przedstawione na karcie, dziecko musi prawidłowo
ustawić figury na planszy: Gdzie jest żyrafa?, przed słoniem czy z tyłu? Rozwiązania
przedstawione jest na odwrocie kart. Jest to doskonała nauka poprzez zabawę.
20 kart z obrazkami o wym.: 15 x 10 cm, 6 figurek o wym.: od 3 x 5 x 4 cm do
3 x 4 x 8 cm, drewniana plansza o wym.: 18 x 13 cm

89,90 zł

Układanka przestrzenna wykonana z drewna. Drzewa można układać zgodnie
z kartami zadań lub według własnego pomysłu. Zabawa rozwija umiejętność
logicznego myślenia i wyobraźnię przestrzenną, a także motorykę rąk. 1 plansza
o wym.: 19 x 19 x 1,8 cm, 9 drzew + 1 elem. dodatkowy, uchwyt do kart oraz
12 kart aktywności o wym.: 15 x 15 cm

200176MB

189,90 zł

Układanka przestrzenna - miasto

Topologix

Gra polegająca na opisywaniu szczegółów obrazka, opowiadaniu, gdzie co się
znajduje. Fantastyczna gra do ćwiczenia orientacji przestrzennej. 20 kart, drewniana
plansza o wym.: 20 x 20 cm, 5 drewnianych żetonów.

Gra logiczna, wykonana z drewna i kartonu. Użyj kolorowych klocków, aby stworzyć
miejskie scenerie. Zabawa rozwija percepcję sensoryczną i koordynację ręka-oko.
Plansza o wym.: 23 x 17,5 cm, 14 drewnianych elementów do układania
o wym.: 3,2 x 3,2 x 3,2 cm, 45 kart zadań.

202125MB

453104MB

69,90 zł

99,90 zł
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202171MB

Las - układanka przestrzenna

Znajdź kotka Monty…

Układanka przestrzenna - farma/morze

Drewniana, podwójna układanka przestrzenna. Na podkładce są żłobienia,
w których można umieszczać dodatkowe elementy w dowolnej konfiguracji, tworząc
swoje własne kompozycje. Wym. podstawy: 23 x 11 x 2 cm, wym. elem. od 5 x 3 cm
do 7 x 8 cm. Od 3 lat.

Gra ćwicząca pamięć i orientację w przestrzeni. Polega na odtworzeniu lub
opowiedzeniu o miejscu, w którym schował się kotek Monty. W zestawie: kotek
o wym. ok.: 4,5 cm, łóżko o wym.: 12 x 4,5 x 7,5 cm, poduszka, koc, 34 karty ze
zdjęciami o wym.: 5,5 cm, drewniana plansza o wym.: 20 x 16 cm.
Wym. op.: 24,5 x 24,5 x 6 cm

542065MB

532031MB

69,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Mała akademia - przeciwieństwa

Dwuelementowe puzzle do łączenia w pary. Puzzle zapakowane są
w trwałe i poręczne tekturowe pudełko. Zabawa z puzzlami uczy koncentracji,
spostrzegawczości oraz kreatywnego myślenia. 24 elem. (12 przeciwieństw).
Wym. po złożeniu: 14 x 7 cm. Od 2 lat.

Książeczka do kolorowania i edukacyjny zestaw puzzli. To sposób na świetną
zabawę, która jednocześnie: zachęca do poznawania nowych słów, ćwiczy
umiejętność logicznego myślenia i kojarzenia, wspiera małą motorykę oraz precyzję,
trenuje prawidłowy chwyt kredki. Proste i kolorowe ilustracje zachęcają dzieci do
podjęcia pierwszych samodzielnych prób kolorowania, a następnie kontynuowania
zabawy z puzzlami. Zestaw zawiera: książeczkę do kolorowania o wym.: 16 x 16 cm,
10 dwuelementowych układanek o wym.: 13 x 6,5 cm, 16 naklejek. Od 2 lat.

202042MB

815121MB

Puzzle duo - przeciwieństwa

35,90 zł

Przeciwieństwa

Zbierz pary kart, które są swoimi przeciwieństwami. Opisz i nazwij to, co widzisz.
Zawartość: 24 drewniane karty o wym.: 5 x 8 cm, instrukcja obsługi, pudełko
o wym.: 21 x 12 x 6 cm. Od 3 lat.

Memo Farma

457037MB

453087MB

89,90 zł

29,90 zł

Klasyczna gra memo polegająca na odnalezieniu dwóch identycznych obrazków.
Elementy wykonane z grubej tektury. 34 elem. o dł. boku 8,5 cm

59,90 zł

Memory - odkryj świat

Gra memory jest doskonałą grą towarzyską dla wszystkich lubiących dobrą zabawę.
Rozwija pamięć, uczy koncentracji i uprzyjemnia wolne chwile. Dzięki tej grze
w mgnieniu oka przenosimy się do najbardziej niezwykłych miejsc pełnych
okazałych zabytków i cudów natury. 80 kart (40 par). Wym. kart: 5,5 x 5,5 cm.
Dla 2-6 graczy.

Memory - wszechświat

093076MB

451149MB
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www.novumedukacja.pl

Memory z prawdziwymi zdjęciami planet i innych obiektów kosmicznych, do
ćwiczenia pamięci. 34 karty wykonane z grubego kartonu. Wym. karty: 9 x 9 cm

Infolinia: 801 003 084

79,90 zł

Domino Farma

Domina polegają na dopasowywaniu identycznych
obrazków widocznych na kartonikach lub takiej
samej liczby kropek. Gry edukacyjne, które
łączą przyjemne z pożytecznym - zabawę ze
zdobywaniem nowych umiejętności. Kształcą
logiczne myślenie, twórczą aktywność, zdolności
poznawcze oraz wytrwałość w wykonywaniu zadań
od początku do końca. 28 dwustronnych elem.
o wym.: 10 x 5 cm. Dla 1-4 graczy.

35,90 zł

Popularna gra domino wykonana z drewna,
w poręcznym kartonowym pudełku z magnetycznym
zamknięciem. Kolorowe rysunki dzikich zwierząt na
kostkach na pewno spodobają się dzieciom,
28 kostek o wym.: 7 x 3,5 x 0,5 cm

Domina polegają na dopasowywaniu identycznych
obrazków widocznych na kartonikach lub takiej
samej liczby kropek. Kształcą logiczne myślenie,
twórczą aktywność, zdolności poznawcze oraz
wytrwałość w wykonywaniu zadań od początku do
końca. 2 gry - 24 elem. o wym.: 10 x 5 cm.
Dla 1-4 graczy. Od 6 do 9 lat.

542058MB

312035MB

45,90 zł

99,90 zł

Łańcuszek - układanka

Układanka, która uczy logicznego myślenia
i ćwiczy koncentrację. Z klocków można ułożyć
nieskończenie wiele kształtów i wzorów. Pomoc
świetnie rozwija wyobraźnię. W drewnianym
pudełku. 76 elem. ze sklejki w kształcie plastrów
miodu o wym.: 8 cm

073010MB

329,90 zł

Materiały edukacyjne

Percepcja wzrokowa

202049MB

Domino Konstrukcje
Domino - dzikie zwierzęta

Geogram

Geogram uczy rozróżniania prostych figur
geometrycznych, rozwija spostrzegawczość,
wyrabia zdolności manualne, uczy poznawania figur
oraz pobudza wyobraźnię. Zestaw zawiera: 20 elem.
ze sklejki w kształcie plastrów miodu o dł. boku 8 cm

073021MB

119,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Percepcja słuchowa

Puszki dźwiękowe

Drewniane puszki z uchwytami, które wydają różne tony dźwięków. Zadaniem
dziecka jest znalezienie pary puszek o identycznym brzmieniu. Podstawa o wym.:
30 x 16 x 2 cm, 8 szt. puszek o wym.: 6 x 6 x 4 cm

574022MB

109,90 zł

Piramida dźwięków

Pryzmy wydające różne dźwięki. Zadaniem dziecka jest odnalezienie wśród nich par.
Pary są dodatkowo oznaczone punktami tego samego koloru. Gra ćwiczy percepcję
i pamięć. 12 elem. (6 par). Od 3 lat.

306082MB

129,90 zł

Historyjki dźwiękowe

Odgłosy zwierząt z wiejskiej zagrody w formie płyty
CD, przydatnej na różne okazje: pomoże dzieciom
nauczyć się rozpoznawać głosy zwierząt
z otoczenia, posłużyć może do ilustracji dźwiękowej
w szkolnym teatrzyku czy jasełkach.

Historyjki dźwiękowe umożliwią dzieciom lepiej
zrozumieć pojęcia czasu i następstwa czasowego,
na dwóch różnych przykładach: dnia ucznia (po
przebudzeniu, w klasie, zajęcia muzyczne, wyjście
ze szkoły itp.) oraz pór roku (wiosna na polu,
lato nad morzem, jesień w lesie, zima w górach).
Pozwolą także rozwinąć szereg umiejętności
związanych ze słuchem i mową. Zawartość: płyta
CD audio (36 minut / 31 utworów), 8 plansz ze
scenkami o wym.: 29,7 x 21 cm, 36 sekwencyjnych
zdjęć o wym.: 15 x 12 cm, przewodnik edukacyjny.

050019MB

200151MB

Pamięć dźwiękowa

Pamięć dźwiękowa wprowadza graczy w świat
dźwięku. Podczas gry muszą oni zebrać jak
największą liczbę par klocków, wydających taki sam
odgłos. Gracze poprzez zabawę uczą się uważnego
słuchania oraz identyfikacji i różnicowania sygnałów
dźwiękowych. Gra rozwija pamięć i wrażliwość
słuchową oraz koordynację słuchowo-wzrokoworuchową. 16 kostek o dł. boku 3,5 cm, plansza
o wym.: 33 x 40 cm, notes, kostka, dla 2-3 graczy.

041031MB

59,90 zł

Wiejska zagroda: Naturalne odgłosy
zwierząt z wiejskiego podwórka

16,90 zł

289,90 zł

Kształcenie słuchu i ekspresji muzycznej

Pomoc pozwalająca trenować aktywne słuchanie muzyki. Zadanie to polega na
zaznaczeniu na plakacie odczuć podczas słuchania danego utworu:
Uwaga: Plakat należy umieścić na tablicy magnetycznej. Zawartość zestawu:
- plakat o wym.: 60 x 75 cm
- 40 kart magnetycznych – 25 kart z symbolami i 15 kart ze zdjęciami instrumentów
muzycznych o wym.: 8 x 8 cm
- płyta CD o dł. 26 min. zawierająca 11 utworów muzyki klasycznej i muzyki świata

200189MB
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Infolinia: 801 003 084

189,90 zł

Kodowanie dźwiękiem

Innowacyjny sposób muzykowania i kodowania muzyki i schematów rytmicznych za pomocą dźwięków,
łączący dźwięki z gestami, obrazkami i symbolami. Dzieci mogą naśladować sekwencje dźwiękowe
i proste rytmy za pomocą małych instrumentów perkusyjnych, swojego ciała, różnych przedmiotów.
Zawartość zestawu: 46 kart magnetycznych o wym.: 8 x 8 cm, w tym 7 pustych kart z możliwością
wielokrotnego zapisywania markerami suchościeralnymi, 1 płyta CD zawierająca 29 ścieżek audio
i 3 ścieżki wideo.

179,90 zł

Tęczowe pudełka

Tęczowe pudełka pozwalają na nagrywanie 10-sekundowych sekwencji, których
odtwarzanie następuje po podniesieniu wieczka. Dzięki temu możemy nagrać
np. polecenie: wyjmij z pudełka zieloną piłeczkę. 6 szt. Produkt wymaga baterii
(są w zestawie).

356029MB

329,90 zł

Percepcja słuchowa

200191MB

Dźwiękowe kostki Farma

316001MB

Materiały edukacyjne

Zestawy składają się z 2 sześcianów. Na każdym
z nich znajduje się połowa obrazka. Zadaniem
dziecka jest takie połączenie dwóch klocków,
aby powstał cały rysunek. Wysiłki dziecka są
nagradzane. Gdy prawidłowo ułoży obrazek, kostki
wydają dźwięk. Wykonane z tworzywa sztucznego.
2 kostki o wym.: 7 x 7 x 7 cm. Od 2 lat. Produkt
wymaga baterii (nie ma w zestawie).

89,90 zł

Trening słuchu. Ćwiczenia rozwijające
percepcję słuchową u dzieci

Percepcja słuchowa - zestaw ćwiczeń

Zbiór ponad 200 zabaw kształtujących percepcję
słuchową w zakresie wszystkich jej funkcji,
pogrupowanych tematycznie, uwzględniających
stopniowanie trudności. Ćwiczenia przeznaczone są
dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Książka zawiera
opisy zabaw, ilustracje, rebusy, gry potrzebne do ich
przeprowadzenia oraz materiał dźwiękowy. Format:
A4. 136 str. 2 kolorowe gry: Piramida oraz Rymy.
Płyta CD.

Słuch fonemowy i fonetyczny

Zbiór zabaw i rysunków do badania słuchu
fonemowego i fonetycznego dla logopedów,
glottodydaktyków, nauczycieli przedszkoli
i nauczania początkowego. Format: A5, 151 str.

Zestaw ćwiczeń przeznaczony dla osób mających
trudności z odbiorem słuchowym języka.
Zadania służą doskonaleniu słuchu fonemowego,
przetwarzania informacji w porządku linearnym,
rozumienia i zapamiętywania informacji werbalnych.
Zestaw zawiera płytę z nagranymi wypowiedziami.
Do każdego zadania dołączone są przykładowe
polecenia/pytania. Zestaw zawiera: książeczkę
czarno-białą w formacie A5, płytę CD w formacie
MP3.

149046MB

150009MB

814041MB

39,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

59,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

99,90 zł

283

Percepcja dotykowa

Memo dotykowe w woreczku

Drewniane memo dotykowe to gra polegająca na tym, by bez podglądania, a jedynie
przy pomocy dotyku, spośród 32 drewnianych krążków znaleźć i dopasować do
siebie te o identycznej powierzchni. Wnętrze krążków wykonano z materiałów
o różnej fakturze. Gracz wkłada rękę do worka i wyławia 1 krążek. Kiedy już to
zrobi, wkłada rękę po raz drugi i spośród tych, które w worku pozostały (bez
patrzenia, posługując się jedynie zmysłem dotyku wybiera drugi do pary o dokładnie
takiej samej strukturze materiału). Wygrywa ta osoba, która zbierze najwięcej par.
Układanka idealnie nadaje się do rozwijania pamięci i doskonalenia zmysłu dotyku
u dzieci. Krążki można przechowywać w dołączonym do zestawu poręcznym,
bawełnianym worku. Zestaw zawiera 16 par drewnianych klocków i bawełniany
woreczek. Śr.: 4 cm, wys.: 2 cm

317078MB

Ciuciubabka - opaska na oczy

Wykonana z bawełny. Wym.: 16 x 8 cm. Różne kolory, sprzedawane losowo. 1 szt.

169,90 zł

550032MB

8,90 zł

Twister Farma

Gra polega na odnajdywaniu za pomocą dotyku owoców, owadów,
zwierząt, warzyw i innych figurek, które kryją się we wnętrzu torby. Zestaw
zawiera 15 figurek i koło do losowania. Wym. opak.: 30 x 28 x 5 cm

Piłeczki sensoryczne - zestaw 1

Niektóre piłki wydają lekki dźwięk. 3 szt., śr.: 6-8 cm

168103MB

202098MB

25,90 zł

129,90 zł

Zestaw sensorycznych piłeczek

Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą
one do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp.
W zestawie: 20 piłek o śr. od 4 do 7,5 cm, worek
na rzep z wytrzymałej tkaniny o wym.: 32 x 40 cm

354028MB

249,90 zł

Piłeczki sensoryczne - zestaw 2

Twister Faktury

Niektóre piłki wydają lekki dźwięk stymulujący zmysł
słuchu. 3 szt. Śr.: 6-7 cm

168104MB

Dotykowa gra edukacyjna oparta na zasadach podobnych do ruletki.
Zestaw składa się z planszy z tarczą i 6 różnymi teksturami materiałów do
gry, 18 kart ze zwierzętami i woreczka. Wym. opak.: 30 x 28 x 5 cm

32,90 zł

202099MB

99,90 zł

Dotykowa loteryjka

Dotykowa układanka

Dzieci za pomocą dotyku muszą odnaleźć w woreczku żeton o odpowiedniej
fakturze dla danego obrazka. Zawartość: 6 podstaw o wym.: 28 x 21 cm,
18 żetonów o śr.: 6,5 cm, woreczek. Od 2 lat.

Drewniane elementy do rozpoznawania poprzez dotyk. Każdy kształt wylosowany
z woreczka należy dopasować do właściwego szablonu. Gra stymuluje zmysł
dotyku, pobudza wyobraźnię. Wym. kartonowych szablonów: 8 x 8 cm. 24 elem.
o wym.: 4,5 x 6,5 x 0,9 cm. W zestawie woreczek. Od 2 lat.

200135MB

200033MB
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Infolinia: 801 003 084

169,90 zł

Piłeczka z wypustkami, mix kolorów

Miękka, gumowa piłeczka z wypustkami, może
służyć do ćwiczeń sensorycznych. Piłeczka świeci
po uderzeniu o twardą powierzchnię. Różne kolory,
sprzedawane losowo. Śr.: 6 cm

517038MB

12,90 zł

517051MB

9,90 zł

451125MB

Kostki dotykowe A

Drewniane gry dla dzieci słabowidzących
i niewidzących. Za pomocą dotyku należy odnaleźć
12 par kostek o tych samych fakturach. Staranne
wykonanie sprawia, że klocki są wyjątkowo
przyjemne w dotyku. W zestawie: lniany woreczek
do przechowywania, 12 szt. klocków z grubo
wyfrezowanymi motywami o wym.: 6 x 6 x 1,5 cm.
Od 4 lat.

301016MB

249,90 zł

Kostki dotykowe B

Drewniane gry dla dzieci słabowidzących
i niewidzących. Za pomocą dotyku należy odnaleźć
12 par kostek o tych samych fakturach. Staranne
wykonanie sprawia, że klocki są wyjątkowo
przyjemne w dotyku. W zestawie: lniany woreczek
do przechowywania, 12 szt. klocków z grubo
wyfrezowanymi motywami o wym.: 6 x 6 x 1,5 cm.
Od 4 lat.

301017MB

369,90 zł

125,90 zł

Pamięć sensoryczna - gra
terapeutyczno-rehabilitacyjna

Zabawa w której do dyspozycji mamy drewniane
elementy o przeróżnych kształtach i wielkościach.
Każdy z dostępnych elementów ma swoją parę.
Zadanie w zależności od wariantu polega na
odnalezieniu dwóch takich samych przedmiotów bez
udziału zmysłu wzroku. Zestaw zawiera drewniane
elementy o różnych kształtach i rozmiarach - 24 szt.
oraz worek do ich przechowywania.

041151MB

69,90 zł

Materiały edukacyjne

Domino z wypukłymi obrazkami w kolorach
o wysokim kontraście umożliwia dzieciom lub
dorosłym z wadami wzroku rozróżnianie elementów
i udział w zabawie. Na drugiej stronie kartoników
zostały nadrukowane kropki pozwalające na grę
w tradycyjne domino. 28 elem. domina o wym.:
13 x 6,5 cm, 15 okrągłych kartoników do oznaczania
wygranych partii. Od 3 do 8 lat.

Miękkie zwierzątka do ściskania, wypełnione
miękkimi kuleczkami. Różne kolory, sprzedawane
losowo. Wym.: 10 x 10 x 4 cm

Percepcja dotykowa

Domino dotykowo-wizualne
Rozgwiazda do ściskania, mix kolorów

Dotykowa zgadywanka

Zgaduj zgadula

Dzieci za pomocą dotyku mają za zadanie odgadnąć, jaki przedmiot znajduje się
w środku. Wykonana z drewna. Wyposażona w otwory, przez które dzieci wkładają
ręce. Wym.: 40 x 19 x 20 cm, średnica otworów 10 cm

Półeczka z pięcioma woreczkami w różnych kolorach. W woreczkach można
schować różne przedmioty, które dzieci rozpoznają za pomocą dotyku. Zabawa
pobudza wyobraźnię oraz stymuluje zmysł dotyku. Wym. półki: 80 x 16 cm,
wym. woreczków: dł. 20 cm, śr. 8 cm

309111MB

118210MB

139,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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229,90 zł
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Litery
Alfabet polski - pisany i cyfry

Polisensoryczna metoda usprawniania funkcji wzrokowych, rozwoju
psychoruchowego dziecka, sprawności grafomotorycznych i manualnych poprzez
stymulowanie większej liczby zmysłów (wzrok i dotyk). Grawerowane litery pisane,
wielkie i małe oraz cyfry umieszczone na płycie HDF służą do prezentowania
i utrwalania wzorów polskich liter i cyfr pisanych. Ćwiczą także umiejętność
prawidłowego ich pisania poprzez wodzenie palcem lub przesuwanie kulki
po śladzie litery lub cyfry zgodnie z prawidłowym kierunkiem pisania, rozpoznawania
kształtu litery lub cyfry poprzez sam dotyk, z zakrytymi oczami oraz odgadywania,
jaka to litera lub cyfra poprzez zagadki rysunkowe. Zawartość: 88 elem. alfabetu
i cyfr polisensorycznych (39 małych liter z dwuznakami, 39 wielkich liter
z dwuznakami, 10 cyfr) o wym.: 11 x 13 cm, drewniana skrzynka z podpisanymi
przegródkami. Od 3 lat.

089015MB

399,90 zł

Dotykowe litery

Śledź kształty liter palcem lub dołączonym drewnianym pisakiem. Zawartość:
26 drewnianych liter o wym.: 8 x 10 cm, 2 drewniane pisaki o dł. 14 cm, instrukcja
obsługi, pudełko o wym.: 31 x 23 x 6 cm. Od 3 lat.

457040MB

189,90 zł

Drewniane literki magnetyczne
Zestawy magnetycznych układanek wykonane z drewna, do nauki lub zabawy.
Mogą być używane z tablicami magnetycznymi. Do zestawów dołączony jest
woreczek do przechowywania z tkaniny. Wym. woreczka: 25 x 17,5 cm,
wym. elem.: 4 x 4 x 1 cm. 40 elem.
OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia
ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
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542080MB
542081MB

wielkie
małe

Infolinia: 801 003 084

89,90 zł
89,90 zł

Magnetyczne litery pisane

Idealne dla dzieci zaczynających naukę czytania. Dzięki nim poznawanie liter
i układanie pierwszych wyrazów staje się dobrą zabawą. Literki łatwo przyczepia
się do tablicy a także do tapet magnetycznych. Wykonane ze sklejki. Brak polskich
znaków. Z każdej literki po 2 do 6 szt., łącznie 83 elem. Wym.: ok. 3 cm. Od 4 lat.

79,90 zł

Idealne dla dzieci zaczynających naukę czytania. Dzięki nim poznawanie liter
i układanie pierwszych wyrazów staje się dobrą zabawą. Literki łatwo przyczepia
się do tablicy a także do tapet magnetycznych. Wykonane ze sklejki. Brak polskich
znaków. Z każdej literki po 2 do 6 szt., łącznie 83 elem. Wym.: ok. 3 cm. Od 4 lat.

202139MB

79,90 zł

Alfabet z obrazkami

Drewniane kosteczki z literkami z alfabetu niemieckiego, z których można układać
słowa (na podstawie z kratką). Zestaw stanowi wspaniały sposób na uatrakcyjnienie
nauki słówek (alfabet nie zawiera polskich liter).
Zawartość: 145 elem. o wym.: 1,1 x 1,1 cm, podstawa o wym.: 18 x 18 cm

Pomoc do pracy z dziećmi w klasach 1-3, doskonale sprawdza się podczas zajęć
rewalidacyjnych i pozalekcyjnych z uczniami mającymi trudności w czytaniu
i pisaniu, w tym zagrożonymi ryzykiem dysleksji. Zestaw dwustronnych kart
to praktyczny materiał do demonstracji liter. Każda karta zawiera z jednej strony
literę drukowaną i pisaną (wraz z kierunkiem jej pisania) oraz ilustrację wraz
z podpisem. Druga strona natomiast nie posiada obrazka - jedynie zapis litery, co
daje możliwość zaadoptowania karty według własnych potrzeb. 44 karty formatu A4.

309004MB

199019MB

Łamigłówki słowne

59,90 zł

99,90 zł

Materiały edukacyjne

Litery

202138MB

Magnetyczne litery drukowane

Zestaw edukacyjny Alfabet

Zestaw przeznaczony jest do nauki języka polskiego - czytania, pisania, mówienia
i słuchania. Pomoc usprawnia analizę i syntezę słuchowo-wzrokową, pomaga
w poznawaniu liter, w tym dwuznaków i zmiękczeń, uczy tworzenia wyrazów z liter
i sylab oraz tworzenia zdań z wyrazów. Do zabaw swobodnych i kierowanych. Każdy
kartonik zaopatrzony jest w otworek do zawieszania. W zestawie: 289 kartoników
z literami i znakami interpunkcyjnymi o wym.: od 10 x 12 cm,
71 kart o wym.: 16 x 12 cm. Od 6 lat.

049002MB

99,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Makatka na alfabet

Makatka wykonana z tkaniny (kodura), z 30 kieszonkami dopasowanymi rozmiarem
do liter alfabetu 049002MB (sprzedawany osobno). Wym.: 75 x 90 cm

101624MB

pomoce@novumedukacja.pl
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Czytanie
Litery-sylaby-wyrazy

W komplecie znajdują się cztery zestawy: 72 kartoniki, z których można ułożyć 24
puzzle z trzysylabowymi wyrazami, 64 kartoniki, z których można ułożyć 32 puzzle
z dwusylabowymi wyrazami. Na rewersie 112 kartoników są małe i duże litery,
które służą do układania wyrazów oraz 24 kartoniki, które zawierają litery i wyrazy
ilustrowane obrazkami, mogące służyć do odwzorowywania wyrazów
z liter umieszczonych w poprzednim komplecie. W środku pudełka znajduje się opis
zestawu edukacyjnego wraz z instrukcją przykładowych zabaw i ćwiczeń.
136 dwustronnych kartoników o wym.: 11,5 x 3,5 cm. Dla 1-8 graczy. Od 4 lat.

093064MB

72,90 zł
Zestawy zostały zaprojektowane z myślą przygotowaniu dzieci do
nauki czytania i pisania. Ćwiczą rozpoznawanie liter i ich ciągów
w różnych formach pisemnych. Zadaniem dzieci jest identyfikowanie
elementów, które pasują do szablonów, budowanie sekwencji
i odrzucanie niepasujących fragmentów.- 6 tablic magnetycznych120 elementów magnetycznych (po 20 na planszę).

Zestaw do nauki czytania - małe litery

Ten zestaw oferuje szereg ćwiczeń przedstawiających litery pisane, prezentowane
indywidualnie lub w grupach od 2 do 4 liter według podobieństw w formie lub
w różnych kombinacjach.

200181MB

119,90 zł

Zestaw do nauki czytania - wielkie litery

Ten zestaw oferuje szereg ćwiczeń z użyciem wielkich liter, przedstawionych
w grupach po 2 lub 3 litery, według podobieństw w formie lub w różnych
kombinacjach.

200180MB

119,90 zł

Literka do literki

Pomoce edukacyjne przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Podczas zabawy, polegającej na układaniu z liter wyrazu
pasującego do wybranego wcześniej obrazka, dzieci (przy współudziale starszego
uczestnika) uczą się rozpoznawać i nazywać litery, układać z nich dowolne wyrazy
lub wyrazy odpowiadające zamieszczonym w opakowaniu obrazkom. Dla 1-6
graczy.

041039MB
041051MB

Literka do literki 1
Literka do literki 2

29,90 zł
35,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Sylaby w dominie

Gra dydaktyczna polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab w taki sposób, by
powstały poprawne formy wyrazów dwusylabowych. Uczestnicy gry ćwiczą swoją
spostrzegawczość, refleks, kojarzenie właściwych słów, a także utrwalają poprawną
pisownię budowanych wyrazów. Gra może być wykorzystywana jako pomoc dla
terapeutów, logopedów i nauczycieli. W zestawie: 56 kostek domina, klepsydra,
worek, 16 żetonów, karta wyrazów, instrukcja.

041022MB

35,90 zł

Pomoc edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Podczas zabawy, polegającej na układaniu z liter wyrazu
pasującego do wybranego wcześniej obrazka, dzieci (przy współudziale starszego
uczestnika) uczą się rozpoznawać i nazywać litery, układać z nich dowolne wyrazy
lub wyrazy odpowiadające zamieszczonym w opakowaniu obrazkom. Dla 1-6
graczy. Od 5 lat.

041038MB

25,90 zł

Materiały edukacyjne

Czytanie i pisanie

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Wyrazy

Zabawa w czytanie - pierwsze słowa

Zestaw 112 kart, który uczy czytania całych wyrazów, wspiera rozwój poznawczy,
wzbogaca słownictwo, ćwiczy motorykę małą i rozwija koncentrację.

093084MB

25,90 zł

Pralka z wyrazami - gra edukacyjna

Gra dla przedszkolaków, która uczy czytania, ma teraz cztery warianty. Dziecko
może samo układać układankę, puzzle wraz z innymi graczami, grać w domino lub
grę słowną. Wszystkie te czynności spowodują oswojenie się ze światem liter, sylab
i wyrazów. 12 obrazków po 4 elem. Dla 1-4 graczy.

Wyjątkowa gra edukacyjna z nietuzinkowymi rekwizytami. W zestawie znajdziemy
trójwymiarową drewnianą pralkę, w której dziecko umieszcza kartoniki
z wyselekcjonowanymi strojami. Po umownym procesie prania, następuje
rozwieszanie „ubranek” Kartoniki mają specjalne otwory umożliwiające ich
nawlekanie na załączone w zestawie sznurki. Cała zabawa jest pretekstem do
ćwiczeń poprawnej wymowy, głoskowania, sylabowania, pamięci słuchowej,
percepcji wzrokowej, umiejętności przeliczania, wyodrębniania ze zbioru. Zawartość:
pralka do samodzielnego złożenia o wym.: 19 x 12 x 21 cm, 80 kartoników
z ubraniami o wym.: 5,5 x 6,5 cm, 32 karty-kapsułki, 42 karty z kodami, klepsydra,
5 sznurówek o dł. 60 cm, instrukcja. Dla 1-5 graczy.

164011MB

041143MB

Już czytam

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

pomoce@novumedukacja.pl
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Przygotowanie do pisania

Lateralizacja

Zestaw prób diagnostycznych do oceny lateralizacji czynności ruchowych na poziomie edukacji elementarnej w aspekcie
przygotowania dziecka do pisania. Narzędzie diagnostyczne niezbędne w pracy każdego nauczyciela przedszkola
dokonującego badania gotowości szkolnej oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Badanie odbywa się w formie zabawy.
Zestaw zawiera:
- wprowadzenie merytoryczne
- opis prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela
- pomoce do badań (zabawki) wykonane z wysokiej jakości drewna umieszczone w zamykanym pudełku
- arkusz zapisu wyników
- program komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy
- drewnianą skrzynkę o wymiarach 27 x 19 x 10 cm

089016MB

259,90 zł

Elastyczny trójkąt do treningu dłoni

Krążki do treningu dłoni, 3 rodzaje

Żelowe krążki do ćwiczenia zręczności i funkcji
motorycznych oraz terapii dłoni. Polepszają jej
funkcję chwytną, zawsze powracają do pierwotnego
kształtu. Mają również właściwości antystresowe.
3 różne poziomy oporu. Śr. 8,7 cm

588086MB

25,90 zł

Elastyczna piłka do treningu dłoni średnica 55 mm

Żelowa piłka do ćwiczenia zręczności, funkcji
motorycznych oraz terapii dłoni. Polepsza
funkcję chwytną dłoni, ma również właściwości
antystresowe. Piłka zawsze powraca do pierwotnego
kształtu. Śr. 5,5 cm

588012MB
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19,90 zł

Kwiatki do treningu dłoni, 3 rodzaje

Żelowe kwiatki do ćwiczenia zręczności i funkcji
motorycznych oraz terapii dłoni. Polepszają jej
funkcję chwytną, zawsze powracają do pierwotnego
kształtu. Mają również właściwości antystresowe.
3 różne poziomy oporu. Śr. 7,5 cm

588085MB

19,90 zł

Uchwyt żelowy do treningu dłoni - opór
słaby

Przyrząd do ćwiczenia zginaczy i prostowników
dłoni i palców. Dostępny w 3 stopniach oporu.
Wyjątkowo prosty w obsłudze - ma otwory na
każdy z palców, obie jego strony nadają się do
różnych rodzajów ćwiczeń: z jednej strony jest kulka
do ściskania, a z drugiej wypustki umożliwiające
ćwiczenie każdego z palców oraz kciuka osobno, by
zwiększyć ich zakres ruchu i siłę. - dł. boku 12 cm

588005MB
588007MB
588006MB

różowy, miękki
pomarańczowy
średni
niebieski twardy

35,90 zł
35,90 zł
35,90 zł

Kółka do masażu dłoni, 2 szt., mix
kolorów

Uchwyt do ćwiczenia mięśni palców, dłoni
i przedramienia. Wykonany z gumy termoplastycznej
TPR. Dł. 10,8 cm, śr. 5,5 cm

Kółka z wypustkami, do masażu i ćwiczeń, np. dłoni.
Stożkowate kolce pobudzają zakończenia nerwowe.
Wykonane z PVC. Kolor wybierany losowo. 2 szt.
Śr. 7 cm

588058MB

588087MB

www.novumedukacja.pl
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14,90 zł

Wyciągnij robaka - gra manipulacyjna

Z pomocą specjalnie zaprojektowanych szczypiec dzieci łapią i wyciągają robaki
z miękkiej piankowej deski do ćwiczeń, ćwicząc motorykę dłoni, umiejętność
chwytania i koordynację. Zawartość zestawu: 20 elastycznych robaków
w 4 kolorach i 2 długościach, 6 i 9 cm, 10 ponumerowanych kart 1–10
o wym.: 2,5 x 5 cm, 8 kart zadań o wym.: 10,5 x 10,5 cm, 2 karty przedstawiające
robaki o wym.: 8 x 10 cm, 4 ogrodzenia do sortowania o wym.: 6 x 7 x 4 cm,
szczypce o dł. 11,5 cm, spinner o wym.: 13 x 13 cm, piankowa plansza
o wym.: 24,5 x 17 x 1,3 cm

Głodny potwór - gra zręcznościowa

358153MB

453106MB

119,90 zł

89,90 zł

OSTRZEŻENIE! Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Czytanie i pisanie

OSTRZEŻENIE! Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Przygotuj swoją pizzę, zanim potwór zje wszystko! Każdy gracz bierze pizzę i kręci
ruletką, która wskaże, czy gracz może wziąć składnik do przygotowania pizzy, czy
też musi nakarmić potwora. Pierwszy gracz, który przygotuje pizzę z 4 składnikami,
wygrywa grę. Kartonowa plansza, pizze i spiner, składniki na pizzę wykonane
z drewna i filcu. Plansza-potwór o wym.: 21 x 26 cm, spiner o śr. 15 cm, 4 pizze
o śr. 11 cm, szczypce o dł. 15 cm, 20 elem. spożywczych o wym.: od 3,5 do 5,5 cm.
Dla 2-4 graczy.

Zestaw kolorowych, małych tacek idealnych
zarówno do zabawy i sortowania, jak
i przechowywania drobnych przedmiotów.
Wym.: 12 x 18 x 2,8 cm

604279MB

32,90 zł

Duże szczypce
Kolorowe szczypce do ćwiczeń motorycznych.
Wym.: 11,5 x 3,5 cm

Kolorowe szczypce wykonane z tworzywa
sztucznego, w poręcznym słoiku z rączką. Zabawa
nimi usprawnia mięśnie dłoni. 12 szt. w 6 kolorach.
Dł. ok. 12 cm. Od 18 miesięcy.

358159MB

500202MB

Szczypce, 6 szt.

75,90 zł

Materiały edukacyjne

Mini tace, 6 kol.

55,90 zł

Zestaw do sortowania - ciasto

Ciasto pełne owoców, które można wykorzystać do wielu zabaw edukacyjnych.
Na spodzie ciasta kładziemy jedną z dołączonych plansz i możemy sortować owoce
na trzy sposoby: według kolory, według kształtu oraz odliczając odpowiednią
ilość. W czasie sortowanie dzieci nie tylko uczą się matematyki, ale także rozwija
motorykę dłoni poprzez posługiwanie się szczypcami. W zestawie: ciasto
z tworzywa sztucznego z wyjmowaną wkładką, o śr. 22 cm, 3 dwustronne plansze
zadań o śr. 18 cm, 60 liczmanów w 7 kształtach i 5 kolorach o śr. 2,5 cm lub
dł. 5,5 cm, 2 pary szczypiec o dł. 15 cm

358134MB

149,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Zestaw do ćwiczeń motoryki ręki

Zestaw narzędzi usprawniających mięśnie dłoni. Pomoże dzieciom rozwijać
umiejętności motoryczne i przygotować się do pisania, cięcia i innych czynności
potrzebnych w szkole. W zestawie: szczypce o dł. 10 cm, łyżka do formowania kulek
o dł. 16 cm, kroplomierz o dł. 16 cm, szczypce kulkowe o dł. 12 cm

358061MB

52,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Nasadki na ołówki i kredki

Nasadki o średnicy 7 mm i 6 mm przeznaczone dla
dzieci zarówno praworęcznych, jak i leworęcznych,
które nieprawidłowo trzymają ołówek, kredkę
czy długopis. Pomagają kształtować nawyk
prawidłowego trzymania ołówka oraz kontrolować
siłę jego nacisku na papier. 10 szt.

Białe ołówki

149036MB

604006MB

12 szt. do rysowania na tabliczkach ze szlaczkami
(604004MB, 604005MB) i planszach w 3 linie.

25,90 zł

Tabliczki ze szlaczkami 1

6 dużych, dwustronnych tabliczek z ciekawymi rysunkami, łatwymi i trudniejszymi
wzorami i znakami literopodobnymi narysowanymi linią kropkowaną. Rysowanie
po linii stymuluje rozwój sprawności grafomotorycznej, koordynacji wzrokoworuchowej, koncentracji, utrwala nawyk pisania od lewej do prawej strony. Do
rysowania najlepiej służą białe ołówki (604006MB). Wym.: 36 x 30 cm. Od 4 lat.

604004MB

129,90 zł

32,90 zł

Tabliczki ze szlaczkami 2

6 dużych, dwustronnych tabliczek z ciekawymi rysunkami, łatwymi i trudniejszymi
wzorami i znakami literopodobnymi narysowanymi linią kropkowaną. Rysowanie
po linii stymuluje rozwój sprawności grafomotorycznej, koordynacji wzrokoworuchowej, koncentracji, utrwala nawyk pisania od lewej do prawej strony. Do
rysowania najlepiej służą białe ołówki (604006M). Wym.: 36 x 30 cm. Od 4 lat.

604005MB

129,90 zł

Tablica magnetyczna - ułóż wzór

Wspaniałe obrazy powstają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki! Gdy
magnetyczny rysik przesuwa się po powierzchni tablicy, kulki pojawiają się na
powierzchni i tworzą pożądane kształty. Wewnątrz zamkniętej tablicy znajdują
się metalowe kuleczki, a na wierzchu tablicy otwory. W trakcie przesuwania
namagnesowaną końcówką pisaka po otworach kuleczki osadzają się tworząc
rysunek. Aby „zmazać” rysunek należy przeciągnąć płaską powierzchnią pisaka lub
palcem po rysunku, a wystające z otworów kuleczki schowają się do środka tablicy.
Tablica i rysik wykonane z tworzywa sztucznego. Tablica o wym.: 21,8 x 17,6 x 1,2
cm, pisak z magnetyczną końcówką o śr. 1 cm i dł. 10 cm, 10 dwustronnych kart ze
wzorami o wym.: 10 x 8 cm

254040MB

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Produkt zawiera magnesy. W przypadku
połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o
pomoc lekarską.
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Tabliczka ze szlaczkami czerwona

Tabliczka ze szlaczkami żółta

118036MB

118037MB

Wym.: 30 x 21 cm

59,90 zł

Tabliczka ze szlaczkami zielona
Wym.: 30 x 21 cm

Wym.: 30 x 21 cm

59,90 zł

118234MB

Czytanie i pisanie
Materiały edukacyjne

Tablice do ćwiczeń logopedycznych i grafomotorycznych. Jest to ciekawa pomoc edukacyjna, której celem jest przygotowanie
dziecka do nauki pisania. Rysowanie po szlaczkach stymuluje koordynację wzrokowo-ruchową, rozwija sprawność ręki,
koncentrację uwagi.

49,90 zł

Oryginalna pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na płytkach wyżłobione zostały dwa identyczne wzory w lustrzanym odbiciu.
Zadaniem dziecka jest wodzenie po wzorze za pomocą specjalnych patyczków. Zadanie jest dość trudne, a jego wykonywanie
doskonale trenuje koordynację wzrokowo-ruchową i koncentrację uwagi. Wykonane z płyty MDF.

Tabliczka do ćwiczeń oburącz Tulipany

Tabliczka do ćwiczeń oburącz Labirynty

Tabliczka do ćwiczeń oburącz Ptaszki

099640MB

118226MB

099639MB

Wym.: 41,5 x 22 cm

49,90 zł

Wym.: 41,5 x 22 cm

wszystkie ceny są cenami brutto

49,90 zł

Wym.: 41,5 x 22 cm

pomoce@novumedukacja.pl
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Logopedia
Logopedyczny niezbędnik

Zawartość zestawu: Piórka małe 1 kpl, bańki mydlane 1 szt., Gimnastyka buzi
i języka. Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych 1 szt., wiatraczek
żółto-różowy 1 szt., harmonijka 1 szt., drewniana piszczałka-ptaszek 1 szt., Ćwiczę
podmuch 1 szt., Zabawy usprawniające buzię i język dziecka 1 szt., kulka
z wypustkami do masażu 1 szt., słomki szalone mix 5 wzorów 1 kpl., koraliki
beczułki 1 kpl., Przeplatanki-przyroda 1 szt., druciki kreatywne krótkie 1 kpl.,
żetony do liczenia 50 szt.1 kpl., balony z uśmiechem 1 kpl., słomki łamane
do modelowania 6 szt. 1 kpl., pudełko z tworzywa.

199154MB

279,50 zł

Walizka logopedyczna

Walizka z wytrzymałego tworzywa sztucznego, wyposażona w zestaw przyrządów
do ćwiczeń logopedycznych. Korzystając z wibratora logopedycznego Z-vibe
wzmacnia się rozwój narządów artykulacyjnych, kształtuje się właściwe rozwarcie
żuchwy oraz jej sprawność dla czynności czucia. Dzięki sprzętowi można ćwiczyć
wsuwanie języka, ruchy boczne języka oraz rozwija się precyzję artykulacji.
Szpatułki do wibratorów są wykonane z materiałów medycznych. Służą one do
masażu logopedycznego, kształcenia sensorycznego i rozwijania kinestetycznego.
Należy ich używać w obecności terapeuty lub opiekuna. Skład zestawu: wibrator
Z-vibe plastykowy, pyszczek, szpatułki do masażu niewibracyjnego (3), szpatułka
smakowa, lustereczko laryngologiczne, szpatułka probe, szpatułka preefer,
szpatułka mini, gryzak (2), szpatułka brush, oronavigator, łopatki: miękka i twarda,
gryzak logopedyczny ARK gładki, części zamienne, szpatułki TOOTHETTE, popetka
do terapii przy użyciu szpatułek gąbkowych. Produkt wymaga baterii
(są w zestawie).

013004MB

1 399,90 zł

Wibrator logopedyczny Rerek

Rerek to wibrator logopedyczny, który cieszy się dużą popularnością wśród polskich
logopedów. Charakterystyka wibracji wbudowanego silniczka powoduje, że po
podłączeniu elastycznej łyżeczki doskonale nadaje się on do wywoływania głoski „r”
oraz terapii rotacyzmu. Rerek doskonale sprawdza się w leczeniu zachowawczym
skróconego wędzidełka języka. Ogromny zakres wymiennych końcówek masujących
i gryzaków umożliwia nie tylko terapię i usprawnienie aparatu mowy ale i poprawę
zdolności porcjowania i rozdrabniania pokarmu. W komplecie z wibratorem
dołączone są dwie końcówki masujące - Łyżeczka Miękka Gładka + Łyżeczka
Twarda Gładka. Wibrator wyposażony jest w praktyczny gwint ułatwiający montaż
i wymianę końcówek masujących. W zestawie pudełko do przechowywania. Produkt
wymaga baterii (są w zestawie).

013010MB

259,90 zł

Zestaw kotka i myszki
Wibrujące zabawki do ustnej stymulacji. Mogą być wykorzystane do terapii
rotacyzmu. Atrakcyjna forma urządzenia ułatwia wzbudzenie zainteresowania
i stosowanie go w terapii nawet z małymi dziećmi. Produkt wymaga użycia baterii
AA (brak w zestawie). Wym.: 6 x 21 i 8 x 22 cm

Narzędzie do stymulacji sensorycznej o niewielkiej amplitudzie drgań. W połączeniu
z różnie fakturowanymi pyszczkami może być stosowane do masażu zewnątrzustnego jak i do karmienia przy pomocy uszka myszki. Głowice w kształcie głów
zwierzątek świetnie nadają się do pracy z małymi dziećmi. Można je wykorzystać
jako element zabawy. W zestawie 3 łopatki, 2 gryzaki, wibrator.
Produkt wymaga baterii (są w zestawie).

614027MB

013001WMB

Wibrator Słoń Eli + Krokodyl Gabor
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139,90 zł
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499,90 zł

Ćwiczę podmuch

Kolorowy, drewniany, bezdźwięczny gwizdek
z piłeczką ze styropianu. Do ćwiczeń oddechowych
i logopedycznych. Różne wzory, sprzedawane
losowo. 1 szt. Wym.: 10 x 2,5 x 4,5 cm

521108MB

521159MB

8,90 zł

Płyn do baniek mydlanych 1 l

Płyn do baniek mydlanych i uzupełniania wszystkich
zabawek wymagających płynu do baniek.
Całkowicie bezpieczny, wyprodukowany zgodnie
z normą PN EN71. Posiada znak CE. Poj. 1 l

144401MB

29,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

11,90 zł

Mały gwizdek z wiatraczkiem
Dł.: 5 cm

517015MB

4,50 zł

Logopedia

Drewniany, kolorowy gwizdek do ćwiczeń
oddechowych i logopedycznych. Różne wzory,
sprzedawane losowo. Od 2 lat. Wym.: 8 x 5 cm. 1 szt.

Wiatraczek z zaokrąglonymi
skrzydełkami

Kolorowy wiatraczek zachęca dzieci do zabawy
i wykonywania różnorodnych ćwiczeń oddechowych
stymulujących prawidłowy rozwój aparatu mowy.
Różne kolory, sprzedawane losowo. Śr.: 23 cm

Słomki papierowe - pastelowe, 12 szt.

041016MB

045029MB

5,90 zł

12 szt. Wym.: dł. 19,7 x śr. 0,6 cm

3,50 zł

Materiały edukacyjne

Drewniana piszczałka - ptaszek

Bańki mydlane

Puszczanie baniek mydlanych to doskonała zabawa,
w czasie której dzieci ćwiczą siłę oddechu. Różne
kolory, sprzedawane losowo. 60 ml. Wys. pojemnika
10 cm. 1 szt.

144231MB

3,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Dmuchajka zestaw

Dmuchajka ćwiczy kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy wydechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego toru
oddechowego. Drewniana pomoc jest w pełni higieniczna, przeznaczona do wielokrotnego użytku. Różne kolory,
sprzedawane losowo. W komplecie 4 dmuchajki, 4 piłeczki styropianowe o śr. 2,5 cm i 4 słomki. Śr.: 6 cm, Wys.: 5 cm

089026MB

Głuchy telefon

To akustyczny zestaw słuchawkowy do pracy w parach np.: dwóch uczniów lub
nauczyciel i uczeń. Zestaw pomaga udoskonalać umiejętność czytania. Urządzenie
jest pomocą stymulującą dziecko do podejmowania wysiłku związanego z nauką
czytania czy mówienia zarówno w polskim, jak i obcym języku, a jednocześnie
ciekawą propozycją urozmaicenia ćwiczeń z tego zakresu. Zestaw 2 słuchawek
o wym.: 24 x 3,5 cm, rurka harmonijka łącząca słuchawki o dł. max. 186 cm, śr.: 2 cm

613002MB

129,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

129,90 zł

Telefon - szept

Jest to indywidualny, akustyczny zestaw słuchawkowy, który umożliwia dziecku
słyszenie wzmocnionego własnego głosu. Dzięki temu dziecko łatwiej skupia uwagę
na dźwięku, wyraźniej słyszy słowa, szybciej przyswaja sobie wiadomości oraz lepiej
radzi sobie z autokorektą słuchową w przypadku ćwiczeń prawidłowej wymowy
czy nauki języka obcego. Indywidualny zestaw słuchawkowy poprawia płynność
czytania oraz może być stosowany w terapii osób z niepłynnością mowy.

613001MB

pomoce@novumedukacja.pl
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Ćwiczę oddech - gra

Który zawodnik potrafi umieścić piłkę w bramce przeciwnika i obronić atak? Piłkę
prowadzi się poprzez dmuchanie w słomkę. Wym.: 35 x 25 x 8 cm

Cztery zabawne gry, w trakcie których dziecko ćwiczy intensywność, siłę
i kierunek oddechu, co pozwala mu kształtować prawidłowy tor oddechowy. Gry
są szczególnie zalecane do wzmacniania mięśni narządów mowy i mają na celu
poprawienie wymowy fonemów i zapobieganie błędom wymowy.
Wym.: 22 x 25 x 6 cm, 8 piłeczek styropianowych o śr. 3 cm

309070MB

451111MB

Gra w dmuchane

99,90 zł

119,90 zł

Flipper logopedyczny
Gra rozwijająca kontrolę nad oddechem. Należy przemieszczać piłeczkę podmuchem
kontrolując kierunek i prędkość piłeczki. Wygrywa gracz, którego piłka przejdzie
wszystkie obrazki. W zestawie: plansza z wymiennymi kartami o wym.:
20 x 20 x 4,5 cm, 4 dwustronne plansze lotto z obrazkami zwierząt o wym.: 16 x 16
cm, 36 żetonów o śr. 3,5 cm, piłka.

Z Flipperem mały gracz nie tylko będzie się znakomicie bawił, ale też usprawni układ
oddechowy oraz mięśnie ust. Dodatkowo można wykorzystać go do gier lub układać
mozaiki. Magnesy są ukryte, dlatego poszczególne elementy można układać
w dowolny sposób. W zestawie: tablica magnetyczna o wymiarach ok. 45,5 x
33,5 cm, 2 półkule służące jako nóżki do planszy, 21 drewnianych elementów
magnetycznych w różnych kształtach i kolorach, kulka drewniana, kulka
styropianowa, piłka do ping-ponga, 20 kolorowych słomek.

601002MB

089022MB

Loteryjka z podmuchem

189,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

259,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw mikrofonów ze stacją dokującą

Nagraj i odtwórz

Małe, kolorowe pudełeczka umożliwiające nagrywanie 10-sekundowych sekwencji.
Mogą być to polecenia nauczyciela, które dziecko może odtworzyć w dowolnym
czasie; słowa, które może powtarzać wielokrotnie. Śr.: 4,5 cm, 6 szt. Produkt
wymaga baterii (są w zestawie).

Mikrofony mp3 ze stacją dokującą, łatwe do podłączenia do komputera za pomocą
kabla USB. Posiadają możliwość nagrywania i odtwarzania (4 godzin) dźwięków,
piosenek i muzyki, można przenieść dane na dysk poprzez podłączenie mikrofonów
do komputera. Wbudowana pamięć 128 MB. Możliwa do rozszerzenia za pomocą
karty SD. 6 szt.

356040MB

356168MB
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1 999,90 zł

Ładnie mówię głoski

Gry polegają na dobieraniu obrazków w pary, umożliwiają
wykorzystanie ich do wielu zabaw. Mają na celu doskonalenie
artykulacji trudnych dla dziecka głosek oraz ćwiczenie ogólnej
sprawności językowej. - 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy
zestawy, o wym.: 9 x 9 cm - instrukcja z propozycjami gier - od 4 lat.

k, g, h
ś, ź, ć, dź
s, z, c, dz
sz, ż, cz, dż
r

45,90 zł
45,90 zł
45,90 zł
45,90 zł
45,90 zł

Słuchaj i opowiadaj - historyjki o domu

Pomoc edukacyjna do prowadzenia warsztatów rozwijających umiejętności
słuchania i reagowania w sytuacjach językowych. Pomoc pozwala zrozumieć
słownictwo związane z domem i poprawnie go używać. Opiera się na słuchaniu,
a następnie konstruowaniu fraz zawierających słowne znaczniki czasu (najpierw,
potem, wreszcie/na koniec...). Na podstawie wypowiedzi nauczyciela, dzieci
opowiadają historie, zmieniając bohaterów i miejsca w domu, aby przekazać to,
co wydarzyło się w historii przy użyciu poprawnych znaczników. Instrukcja dla
nauczyciela sugeruje różne wątki poprzez zmianę liczby postaci, miejsc i działań.
Pudełko zawiera: planszę przedstawiająca dom o wym.: 47 x 37 cm, 8 plansz
magnetycznych o wym.: od 15 x 15 cm do 20 x 15 cm przedstawiających pokoje,
6 magnetycznych postaci domowników o wym.: od 5,4 do 7,8 cm i gr. 0,3 cm,
12 magnetycznych żetonów w 4 kolorach, o śr. 2,4 cm i gr. 0,3 cm, instrukcję dla
nauczyciela.

Milowe karty rozwojowe dla dzieci

200168MB

144601MB

279,90 zł

Karty milowe to karty rozwojowe, które powstały jako dodatek do gier
i zabaw wspierających rozwój dziecka. Mogą stanowić samodzielne narzędzie
wykorzystywane przez specjalistów do pracy z drugim człowiekiem. Zestaw
42 realistycznych kart obrazkowych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju,
został opracowany bazując między innymi na wiedzy terapeutycznej, zasadach
FotoTerapii, zdobyczach neurobiologii i neurodydaktyki, coachingu rodzicielskiego
i systemowej pracy z rodziną. To narzędzie, które może urozmaicić zajęcia, pobudzić
kreatywność, otworzyć pokłady wyobraźni i wydobyć ukryte zasoby. 42 karty
(których pierwowzorami są namalowane suchymi pastelami obrazy) o wym.:
10 x 14 cm, 3 puste karty (do własnego zamalowania lub wykorzystania podczas
gier i zabaw) o wym.: 10 x 14 cm, praktyczne etui, instrukcja z przykładowymi grami
i zabawami.

Materiały edukacyjne

Logopedia

080005MB
080006MB
080007MB
080008MB
080009MB

139,90 zł

Lustro 130 x 80

Tafla jest zabezpieczona warstwą folii co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.
Nawet jeśli lustro się stłucze lub pęknie, okruchy szkła nikogo nie zranią.
Wym.: 130 x 80 cm

Lustro gabinetowe

4122509

6512721K

795,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

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

pomoce@novumedukacja.pl

239,90 zł
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Matematyka - liczydła

Liczydło stojące z tablicą magnetyczną

Liczydło i tablica magnetyczna w jednym. Z jednej strony znajduje się 10 rzędów
korali, zaś z drugiej tablica magnetyczna suchościeralna. Wym.: 110 x 134 cm

4520227

581,90 zł

Drewniane liczydło z tablicą

Wym. liczydła z tablicą: 25 x 9 x 30 cm, wym.
tablicy: 25 x 23,8 x 1 cm. W komplecie: 22 magnesy
o wym.: od 2,6 x 1,6 x 0,2 cm do 5,6 x 3,1 x 0,2 cm,
3 kawałki kredy o dł.: 7,6 cm, pisak do tablicy
o dł.: 11,3 cm, gąbka o wym.: 5,2 x 3 x 1,1 cm

574007MB

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Piramida 1-10

Liczydło drewniane

Klasyczne drewniane liczydło ze 100 koralikami na 10 metalowych prętach.
Wym.: 30,4 x 7,5 x 30 cm, śr. prętów 0,4 cm, wym. koralików: 1,7 x 1,7 x 1,3 cm

Zabawa kształci zdolność rozpoznawania i nazywania kolorów, segregowania
i liczenia, rozwija koordynację ruchowo-wzrokową. 55 szt. pastylek, podstawa
ze sznureczkami do nakładania. Wym.: 42,5 x 8,5 cm

542024MB

034011MB
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119,90 zł

Matematyka - liczenie

Zestaw matematyczny z kartami zadań

Wieloelementowy zestaw do zabaw i ćwiczeń matematycznych: sortowania,
dopasowywania, porównywania zbiorów, kształtów i kolorów, liczenia itp.
Za pomocą kolorowych elementów w atrakcyjny sposób można wprowadzać
pojęcia, ćwiczyć i utrwalać zdobyte umiejętności. Kolorowe karty zadań
i przewodnik z propozycjami ćwiczeń są bazą pomysłów do wykorzystania
w pracy z dzieckiem. Natomiast różnego rodzaju liczmany i akcesoria pozwalają na
tworzenie nowych propozycji zadań matematycznych o różnym stopniu trudności,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka. W skład zestawu wchodzą:
716 liczmanów (kolorowe żetony, spinacze, kształty, owoce, pojazdy, dinozaury,
owady, pionki), 12 dwustronnych kart o wym.: 28 x 21,5 cm, 3 ruletki, kostka
z cyframi, 6 miseczek do sortowania.

Matematyka

399,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Posortuj misie

Poukładaj misie w ten sam sposób jak przedstawia
to karta zadań. Można użyć szczypiec, by rozwijać
umiejętności motoryczne. Zawartość: 5 drewnianych
kart zadań o wym.: 28 x 7 cm, 32 plastikowe
niedźwiedzie w 4 kolorach i 4 rozmiarach: od 2 do
4 cm, drewniane szczypce o dł. 13,5 cm, instrukcja
obsługi, pudełko o wym.: 31 x 23 x 6 cm

457021MB

169,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw owoców
24 szt. w 5 kolorach. Wym.: od 2,7 do 4 cm

6 różnych owoców do zabawy, sortowania,
przeliczania oraz ważenia. 108 szt. w 6 kolorach.
Dł.: od 3 do 5,5 cm

500091MB

500092MB

Matematyczne misie

25,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Materiały edukacyjne

500148MB

Rodzina - liczmany

Zestaw gumowych liczmanów przedstawiających
członków rodziny, w 6 kształtach i 6 kolorach, do
przeliczania i sortowania. Doskonała pomoc do
zabaw rozwijających logiczne myślenie. 72 szt.
Wys.: od 3 do 6 cm

Guziki do sortowania i nawlekania

358055MB

500184MB

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw liczmanów-guzików w różnych kształtach
i kolorach. 90 szt. Wym.: ok. 4 cm

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Tęczowe kamyczki, 36 szt.

Zestaw kolorowych kamyków do sortowania i nauki
liczenia, w plastikowym słoiku. 6 kolorów, 3 kształty.
Łącznie 36 szt. Wym.: od 6 do 10 cm

500248MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

pomoce@novumedukacja.pl
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Kreatywne kołeczki

Liczmany żetony

Plastikowe żetony do przeliczania oraz sortowania
według koloru. 100 szt. w 4 kolorach. Śr.: 2,5 cm

36 kołeczków z tworzywa sztucznego w 6 kolorach
i 3 kształtach. Kołeczki służą do sortowania, nauki
liczenia i zabawy. Śr.: 3 cm, plansza o dł. boku 21 cm

500003MB

500246MB

16,90 zł

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Liczmany ogniwa

Plastikowe elementy do przeliczania, sortowania
i łączenia w długie łańcuchy. 100 szt. w 4 kolorach.
Wym.: 4 x 1,7 cm

500006MB

16,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Warsztat Abak
Patyczki do liczenia 5 cm

Pomoc do nauki przeliczania, sortowania, mierzenia,
dodawania i odejmowania. 1000 szt. w 10 kolorach.
Śr.: 3 mm, dł.: 5 cm

500005MB

49,90 zł

Patyczki do liczenia 10 cm

Pomoc do nauki przeliczania, sortowania, mierzenia,
dodawania i odejmowania. 1000 szt. w 10 kolorach.
Śr.: 3 mm, dł.: 10 cm

500195MB

99,90 zł

Kolorowe kostki systemu dziesiętnego

Komplet kostek do nauki liczenia, sortowania,
mierzenia, dodawania i odejmowania, składający
się ze 121 elem. Linie podziału kostek są bardzo
delikatne, ułożone jeden na drugim z łatwością się
przesuwają. Opakowanie z nadrukami. Zawartość
zestawu: 100 kostek o wym.: 1 x 1 cm, 10 kostek
o wym.: 10 x 1 x 1 cm, 10 kostek o wym.:
10 x 10 x 1 cm, 1 kostka o wym.: 10 x 10 x 10 cm.
Każdy rodzaj kostek w innym kolorze (4 kolory).

Zestaw kości matematycznych

Zestaw kości daje wiele możliwości zabaw
z matematyką. Poręczna walizka z przezroczystego
tworzywa sztucznego ułatwia przechowywanie.
162 kości do gier matematycznych. 14 różnych
rodzajów.

229,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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200101MB

209,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

514035MB

2 podstawy z 5 trzpieniami do sortowania korali
w 10 kształtach i 10 kolorach. Pomoc służy do
wprowadzenia podstawowych pojęć sortowania
i przeliczania poprzez manipulację. Wym. podstawy:
26 x 8 x 12 cm, 87 elem. o śr.: 4 cm + 42 karty pracy.

500001MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

www.novumedukacja.pl

Kolorowe klocki systemu dziesiętnego
Komplet klocków do nauki liczenia, sortowania,
mierzenia, dodawania i odejmowania, składający
się ze 121 elem. Dzięki żłobieniom na kostkach
elementy można ze sobą łączyć. Białe opakowanie
bez nadruków. Zawartość zestawu: 100 klocków
o wym.: 1 x 1 x 1 cm, 10 klocków o wym.:
10 x 1 x 1 cm, 10 klocków o wym.: 10 x 10 x 1 cm,
1 klocek o wym.: 10 x 10 x 10 cm, każdy rodzaj
klocków w innym kolorze (4 kolory).

500175MB

59,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Pierwsze kroki z klockami NUMICON - zestaw indywidualny

Klocki Numicon wykonane są z trwałego, kolorowego tworzywa, wprowadzą małe dzieci w świat matematyki. Praca z Numiconem pomaga zrozumieć skomplikowane pojęcia matematyczne.
To pomoc edukacyjna, dzięki której dzieci uczą się matematyki poprzez wszystkie zmysły. Klocki te można wykorzystywać np. w piasku, w wodzie, podczas zabawy ciastoliną itp. Uczniowie
dowiadują się, że cyfry i liczby to symbole, które można łączyć. Zauważają również relacje i związki pomiędzy liczbami. Eksperymentując z klockami i innymi przedmiotami do przeliczania,
można opisywać swoje działania i spostrzeżenia. Nauczyciel z łatwością może wyciągać wnioski na temat poziomu rozwoju wiedzy matematycznej swoich podopiecznych. Numicon
przedstawia prawidłową kolejność działań wprowadzających wiadomości i umiejętności matematyczne. Najpierw przez doświadczanie i spontaniczne manipulowanie, rozmawianie,
a następnie przez przechodzenie w typowy świat cyfr, liczb i działań arytmetycznych. W zestawie: 32 kształty Numicon (10 pojedynczych, 5 podwójnych, 3 potrójne, po 2 ze wszystkich
pozostałych rodzajów - aż do 10), 52 kołeczki Numicon, podstawa, książeczka zyg-zak, 1 sznurówka, 2 dwustronne plansze z wzorami, zestaw kart 0-10, woreczek na elementy, przewodnik
z ćwiczeniami.

279,90 zł

Kolorowe liczby
Zestaw kostek dających dużo możliwości łączenia ich ze sobą. Do budowania oraz
zabaw matematycznych. W zestawie 100 kostek w 10 kolorach. Wym.: 2 x 2 cm

Klocki wykonane z solidnego tworzywa sztucznego, podzielone na 10 grup
(kolorów). Pomoc do nauki pojęć matematycznych dla przedszkoli oraz szkół
podstawowych. Przeznaczone do nauczania indywidualnego, jak i grupowego.
Nauka kolorowymi liczbami bazuje na zależności kolorów i rozmiarów. 186 elem.

500002MB

500162MB

Klocki matematyczne

45,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

65,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Materiały edukacyjne

Matematyka

370011MB

Klocki matematyczne z kartami zadań

Duży zestaw kolorowych klocków różnego typu w praktycznym,
plastikowym opakowaniu na kółkach do zabaw i ćwiczeń
matematycznych: sortowania, dopasowywania, łączenia itp. Dodatkowo
zestaw zawiera karty zadań według których można układać różne
kombinacje. Za pomocą kolorowych elementów w atrakcyjny sposób
można wprowadzać pojęcia, ćwiczyć i utrwalać zdobyte umiejętności.
Wym. opak.: 40 x 30 x 20 cm. Zawartość: 4 elem. plastikowej podstawy
o wym.: 20 x 20 cm, 400 kwadratowych klocków do łączenia o dł. boku
2 cm w 10 kolorach, 50 trójkątnych klocków do łączenia o dł. boku 2 cm
w 5 kolorach, 50 półokrągłych klocków do łączenia o dł. boku 2 cm
w 5 kolorach, 14 + 28 kart zadań z lakierowanej tektury
o wym.: 17,5 x 11,5 cm

500218MB

399,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Kołeczki i liczby

10 tabliczek z liczbami i odpowiednią ilością otworków do wkładania kołeczków.
Dzięki zabawie dzieci przyswajają pojęcia zbiorów, liczb. 10 tabliczek,
110 kołeczków w 2 kolorach. Wym.: 7 x 12 x 1,3 cm

604087MB

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Drewniany zestaw do nauki liczenia

Zawartość: drewniane pudełko o wym.: 21,8 x 15,8 x 3,3 cm, tablica o wym.: 21 x
15 x 0,3 cm, 27 elem. o wym.: 3 x 3 x 1 cm, 100 patyczków o dł.: 10,2 cm, 3 kawałki
kredy o dł.: 8 cm, gąbka do tablicy o wym.: 5 x 3 x 1 cm

574008MB

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Znajdź i policz

Wyszukaj na tablicy tematycznej elementy przedstawione na paskach zadań.
Dla każdego znalezionego elementu umieść koralik na stojaku. Odwróć pasek,
by sprawdzić poprawność wykonania zadania. Zawartość: 3 drewniane plansze
o wym.: 24 x 18 cm, 6 drewnianych pasków zadań o wym.: 24 x 6 cm,
40 czerwonych plastikowych koralików o śr.: 2,5 cm, 6 plastikowych patyczków
o dł. 13 cm, drewniany stojak o wym.: 24 x 8 x 1 cm, instrukcja obsługi, pudełko
o wym.: 31 x 23 x 6 cm

457022MB

169,90 zł

Liczymy do 10

Łącz karty przedstawiające w różny sposób tę samą liczbę. Są one wizualizowane
na różne sposoby: symbole liczbowe, kropki, część koła, gwiazdy i prostokąty.
Zawartość: 40 drewnianych kart graficznych o wym.: 5 x 5 cm, instrukcja obsługi,
pudełko o wym.: 21 x 12 x 6 cm

457024MB

149,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw do nauki liczenia w zakresie 1-10

Pomoc pozwalająca rozwijać pojęcie liczby, zbioru. Zawartość: drewniane pudełko
o wym.: 22,5 x 22,5 x 6,5 cm, składające się z 10 podstawek do umieszczania
obrazków i liczmanów, 10 tabliczek z dłońmi, 10 tabliczek z liczbami, 10 tabliczek
z przedmiotami.

Dodawanie i odejmowanie

453009MB

453065MB

189,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Gra edukacyjna, która uczy dodawania i odejmowania, a jednocześnie kojarzenia
koncepcji cyfr i ilości. Dziecko ma za zadanie ułożyć równanie według wzoru
podanego przez nauczyciela. Wym. podstawy: 30 x 14 x 2 cm

199,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Działania matematyczne dla maluchów - zestaw

Zestaw pozwalający przybliżyć działania matematyczne najmłodszym. Rozwija
zdolności motoryczne, rozpoznawanie liczb i porządkowanie ich we właściwej
kolejności, szybkie szacowanie liczebności przedmiotów bez liczenia (tzw.
subityzacja), wprowadza w podstawy dodawania i odejmowania. Karty aktywności
wykonane z dwustronnie lakierowanego kartonu, pozostałe elementy z plastiku.
Zestaw zawiera: 100 ogniw łańcucha (niebieskich i czerwonych) o wym.: 4,2 x 1,6 x
0,4 cm, 8 spinaczy w 4 kolorach, o wym.: 6,2 x 3,4 x 1,5 cm, 60 żetonów-liczmanów
(po jednej stronie czerwonych, po drugiej niebieskich) o śr. 2,5 cm i gr. 0,2 cm, 6
ramek z miejscami na 10 żetonów, o wym.: 16 x 6,5 x 0,4 cm, 25 dwustronnych kart
aktywności o wym.: 14,9 x 11 cm

500233MB

119,90 zł

Drewniane cyferki magnetyczne

Zestawy magnetycznych układanek wykonane z drewna, do nauki lub zabawy.
Mogą być używane z tablicami magnetycznymi. Do zestawów dołączony jest
woreczek do przechowywania z tkaniny. Wym. woreczka: 25 x 17,5 cm, wym. elem.:
4 x 4 x 1 cm. 40 elem.

542078MB

89,90 zł

Zestaw pluszowych cyferek do nauki matematyki wg koncepcji „W Cyferkowie. Witajcie w świecie Królowej Matematyki” autorstwa Renaty
Pasymowskiej - nauczyciela dyplomowanego edukacji wczesnoszkolnej, specjalisty w zakresie terapii pedagogicznej i reżyserii teatralnej,
twórczyni nagrodzonego programu i scenariuszy do edukacji wczesnoszkolnej. Autorka, na podstawie wieloletnich obserwacji i doświadczeń
oraz własnego programu nauczania „W Literkowie, Cyferkowie i Nutkowie – świat i teatr w mojej głowie”, proponuje nauczycielom oryginalną
koncepcję pracy, której celem jest odnoszenie sukcesów przez wszystkie dzieci, a zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Poradnik metodyczny dostępny do pobrania na www.novumedukacja.pl. Zaprezentowane w publikacji niekonwencjonalne rozwiązania
metodyczne mogą stać się inspiracją do podejmowania przez nauczycieli innych niż dotąd działań dydaktycznych, wychowawczych
i organizacyjnych, a metody teatralne zapewnić pełnię rozwoju osobistego dziecka i pomóc w szerokim włączeniu małego obywatela w życie
społeczne.

Materiały edukacyjne

Cy ferkowo

Matematyka

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Cyferkowo
Cyferki dostępne są w zestawie oraz pojedynczo.
Produkt zaklasyfikowany jako wyrób edukacyjny (wspomagający proces edukacji).

4641474
4641475
4641476
4641477
4641478
4641479
4641480
4641481
4641482
4641483
4641484

Zestaw 10 elem.
Cyfra 0
Cyfra 1
Cyfra 2
Cyfra 3
Cyfra 4
Cyfra 5
Cyfra 6
Cyfra 7
Cyfra 8
Cyfra 9

579,90 zł
59,90 zł
59,90 zł
59,90 zł
59,90 zł
59,90 zł
59,90 zł
59,90 zł
59,90 zł
59,90 zł
59,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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1. Kasa edukacyjna

1

Szczególnymi rekwizytami kasy są imitacje
monet i banknotów. W trakcie gry pionki graczy
przemieszczają się po planszy. W zależności od ich
położenia gracze kupują towary, których obrazki wraz
z ceną umieszczone są na każdym polu planszy.
Gracze w swojej kolejce odliczają z kasy właściwą
ilość pieniędzy, kupują towar, a sprzedający musi
poprawnie obliczyć i wydać resztę. Gra bawiąc,
uczy dzieci operacji z wykorzystaniem pieniędzy.
Zawartość: plansza, 4 pionki, kostka, 30 żetonów, po
25 sztuk banknotów 200, 100, 50, 20, 10 zł, po
4 sztuki monet 5, 2, 1 zł, 50, 20, 10, 5, 2, 1 gr,
pojemnik na pieniądze.

041040MB

49,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

2. Pieniądze

Kopie papierowych banknotów do celów
edukacyjnych i zabawy. Zawartość: 5 nominałów
(10, 20, 50, 100, 200 zł) po 25 szt.
Wym.: od 11 x 5,5 cm do 13,5 x 6,5 cm

2

041001MB

10,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Mnożenie

Tablica magnetyczna do nauki mnożenia

Nowy sposób na uatrakcyjnienie lekcji matematyki! Plansza magnetyczna ma
nadrukowaną siatkę i mnożniki. Zestaw 100 kolorowych, dwustronnie drukowanych
elem. przedstawiających zadania i rozwiązania. Wym. planszy: 71 x 71 cm

604240MB

439,90 zł

Tabliczka mnożenia - plansza edukacyjna

Tabliczka mnożenia do ćwiczeń to niezbędnik każdego ucznia. W łatwy sposób
pomaga w nauce. W kolorowy i zachęcający sposób przedstawia poszczególne
działania matematyczne. Plansza oprawiona jest w listwę metalową góra i dół,
laminowana dwustronnie, z oczkiem do zawieszenia. Wym.: 70 x 100 cm

079132MB

304

85,90 zł
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Plansza dydaktyczna - Tabliczka mnożenia

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g.
Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. Wym.: 70 x 100 cm

817053MB

Infolinia: 801 003 084

49,90 zł

Ułamki

Zestaw do nauki ułamków. Pomoc wykonana z drewna, kolejne podziały od 1 do
1/10 oznaczone są różnymi kolorami. W ciekawy sposób, poprzez manipulacje,
układanie, porównywanie pozwala dzieciom poznać zagadnienia związane
z ułamkami. 39 elem. Wym.: 17 x 17 x 2 cm

Ułamkowe wieże

309095MB

358021MB

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Ułamki

49,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Pomoc, która ułatwia zrozumienie pojęcia ułamków i wykonywanie działań. Gra dla
2-4 dzieci. Zawartość: 51 ułamkowych klocków do łączenia podzielone na różne
rodzaje ułamków oraz kolory. Od 8 lat.

Ułamkowa gra
Ułamkowa pizza

Pomoc, która ułatwia zrozumienie pojęcia ułamków i wykonywanie działań. Gra
dla 2-4 dzieci. Zawartość: 9 pizz o śr. 18 cm, 51 ułamków zwykłych, 2 spinnery,
instrukcja. Od 7 lat.

351067MB

55,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Gra utrwala pojecie ułamków, a także uczy porównywać, rozszerzać i skracać
ułamki. Kto pierwszy napełni swoja menzurkę kolorowymi cylindrami? Bardzo
estetyczne wykonanie i interesujący koncept gry zachęca do nauki przez aktywne
działanie. Elementy wykonane z tworzywa sztucznego. Zawartość: 52 kolorowe
cylindry w 7 kolorach o wym.: od 2,5 x 1,7 cm do 2,5 x 10 cm, 4 menzurki
o wym.: 5 x 22 cm, 20 kart z punktacją, 52 karty z ułamkami. Od 8 lat.

358135MB

179,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Materiały edukacyjne

Ułamki - drewniana układanka

Magnetyczne ułamki

Doskonała pomoc do poznania najważniejszych właściwości ułamków. Duże listwy o jednakowej długości podzielono na części, aby zobrazować całość oraz ułamki 1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. Listwy wykonane są z estetycznego, wytrzymałego tworzywa w atrakcyjnych kolorach, wystarczą na długie lata interesującej nauki.
Zestaw ten znacznie ułatwia dzieciom opanowanie tego trudnego działu matematyki, zrozumienie abstrakcyjnych pojęć i działań związanych z ułamkami. 9 różnych
kolorów. Wym.: 1/1 100 x 10 cm

604116MB

wszystkie ceny są cenami brutto

449,90 zł
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Figury i bryły geometryczne

Mozaika

Układanka drewniana dla dzieci. Rozwija wyobraźnię, uczy nazywania
i rozpoznawania kolorów oraz kształtów figur geometrycznych (koło, kwadrat,
prostokąt, trójkąt). Całość zapakowana w drewniane pudełko. Zawartość:
50 kolorowych figur geometrycznych, 12 kartonów ze szkicami przedstawiającymi
różne mozaiki (zadrukowanych dwustronnie - 24 wzory, ofoliowanych, formatu A4),
na których należy układać figury geometryczne komponując różne wzory.

Drewniana układanka geometryczna

073026MB

202152MB

119,90 zł

Układanka składająca się z 29 drewnianych figur geometrycznych oraz 20 kart
z modelami zwierzątek do ułożenia (3 poziomy trudności). Układając zwierzątka
według wzorów dziecko uczy się rozpoznawania kształtów i kolorów. Ćwiczy także
spostrzegawczość, pamięć wzrokową i motorykę dłoni. Wym. opakowania: 38 x 16 x
2,5 cm, wym. kart 10 x 10 cm, wym. elem. od 2,5 x 2,5 x 1 cm do 11,2 x 5,6 x 1 cm

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Mozaika geometryczna

Złap kształt - gra zręcznościowa

Utwórz obraz geometryczny odtwarzając wzór z karty zadań. Grę można urozmaicić
odtwarzając 1/4 obrazu, który uzupełnia się przykładając do niego lustra. Zawartość:
48 drewnianych kształtów w 3 kształtach i 4 kolorach o dł. boku 3,5 cm,
6 drewnianych kart zadań o wym.: 16 x 16 cm, plastikowe lustro, instrukcja obsługi,
pudełko o wym.: 31 x 23 x 6 cm

457027MB

149,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Połącz kolor i kształt i złap za pomocą przyssawki odpowiednią kartę tak szybko, jak
to możliwe. Zabawa rozwija precyzję i refleks. Zawartość: drewniana kostka
z kształtami, drewniana kostka z kolorami, 6 gumowych patyczków z przyssawką,
72 plastikowe karty (2 x 6 kształtów w 6 kolorach), drewniane pudełko
o wym.: 22,5 x 11 x 6 cm

457017MB

279,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Geoplan - warsztat

Geoplan to drewniana tabliczka z ułożonymi w równych odstępach kołeczkami,
na które dziecko może naciągać gumki recepturki, tworząc kształty.
Zadaniem dziecka jest naśladowanie wzorów – karty podzielone na 5 poziomów
o różnym stopniu trudności.
Zawartość zestawu: 8 dwustronnych, perforowanych kart aktywności
o wym.: 15,5 x 15,5 cm, 12 kart zadań o wym.: 8 x 8 cm, 2 drewniane podstawy
Geoplan o wym.: 16 x 16 x 0,8 cm, 128 gumek w 4 rozmiarach i 4 kolorach

200190MB

229,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Obrazkowa układanka

Odtwarzaj figury z kart zadań za pomocą pierścieni i patyczków lub twórz swoje
własne wzory. Zawartość: 6 drewnianych kart zadań o wym.: 21 x 15 cm, 100
plastikowych kształtów w 4 kolorach o wym.: od 2,5 do 10 cm, instrukcja, pudełko
o wym.: 31 x 23 x 6 cm

457028MB

239,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

604273MB

249,90 zł

Piłeczki i patyczki do brył geometrycznych

Zestaw kolorowych, drobnych piłeczek i patyczków różnych rozmiarów do tworzenia
przestrzennych konstrukcji geometrycznych. Zawartość: 40 szt. czerwonych
patyczków o dł. 12,5 cm, 40 szt. niebieskich patyczków o dł. 10,5 cm, 40 szt.
żółtych patyczków o dł. 8,2 cm, 40 szt. zielonych patyczków o dł. 6,9 cm,
45 szt. fioletowych patyczków o dł. 5,3 cm, 45 szt. pomarańczowych patyczków
o dł. 3,3 cm, 80 szt. piłeczek z otworami w 6 kolorach, plastikowe pudełko do
przechowywania o wym.: 20 x 16 x 5 cm

500176MB

Figury i bryły geometryczne

Zestaw 17 przeźroczystych brył pomoże uczniom poznać geometrię. Modele
idealnie nadają się do wyjaśniania podstawowych terminów geometrycznych, takich
jak krawędź, bok, narożnik, obszar podstawy itp. Wykonane z wysokiej jakości plexi
o gr. 2 mm. Podstawa modeli jest wyjmowana, dzięki czemu dzieci mogą ćwiczyć
dopasowywanie jej kształtu do bryły. Ponadto można wypełniać modele wodą,
piaskiem, małymi kulkami, aby sprawdzać i porównywać objętość. 17 szt.
Wys.: ok. 10 cm

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Figury geometryczne w przestrzeni

Ćwiczenie polega na ułożeniu z elementów prezentowanego na karcie wzoru.
W ten ciekawy sposób dzieci uczą się relacji między przedmiotami w przestrzeni,
rozumienia i stosowania pojęć wewnątrz, na zewnątrz, w środku, za, przed itp.
klasyfikowania, symetrii, czy budowania figur. Pomoc uczy poprzez manipulowanie
i porównywanie, wzbogaca słownictwo. Kolejne zadania ułożone są zgodnie
z zasadą stopniowania trudności. Zawartość: 50 fotografii o wym.:
19,5 x 13,5 cm (25 dwustronnych kart), 14 geometrycznych figur przestrzennych
(stożek, prostopadłościan, ostrosłup itp.), 15 patyczków o dł. 15 cm, podstawki do
prezentacji kart.

Składane bryły geometryczne

451044MB

500119MB

219,90 zł

Doskonała pomoc wspierająca efektywne nauczanie matematyki. Przeznaczona do
pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym. Szczególnie urozmaici i uatrakcyjni
zajęcia dla dzieci, które poprzez manipulację elementami brył mogą uświadomić
sobie pojęcie pola powierzchni, obwodu, symetrii itp. Zawartość zestawu:
11 przeźroczystych brył (walec, stożek, sześcian, czworościan, prostopadłościan,
ostrosłup o podstawie kwadratu, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny)
z wyjmowaną górną ścianką. W środku każdej bryły znajdują się kolorowe składane
formy wykonane z grubego tworzywa. 11 elem. o wym. podstawy 10,5 cm

199,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Bryły geometryczne z tworzywa

Zestaw przydatny do nauki o bryłach geometrycznych. 17 elem. z tworzywa
sztucznego o wym. podstawy: ok. 5 cm

Zestaw brył geometrycznych

500070MB

500215MB

99,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Materiały edukacyjne

Zestaw brył, 17 szt.

Wykonane z tworzywa sztucznego. 8 szt. Dł. boku 5 cm

pomoce@novumedukacja.pl

55,90 zł
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Miary i wagi

Cylindry menzurki

Butelki menzurki

4 zamykane menzurki wykonane z tworzywa sztucznego. Poj.: 250 ml, 500 ml,
1000 ml, 2000 ml

7 cylindrów o pojemności 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml z widocznie
zaznaczoną skalą objętości. Każda menzurka ma „dzióbek” ułatwiający wylewanie
z niej odmierzonej cieczy.

358025MB

500021MB

139,90 zł

Bryły objętości

Pomysłowe modele ukazujące to, jak różne bryły geometryczne mieszczą tę
samą objętość. 6 plastikowych, przezroczystych pojemników: stożek, kula, walec,
sześcian, ostrosłup, graniastosłup. Wym. podstawy: 10 cm

Miarki-kubeczki

500022MB

500199MB

59,90 zł

139,90 zł

5 połączonych ze sobą kubeczków o różnej pojemności, wykonanych z tworzywa
sztucznego. Poj. 236; 118; 79; 59; 29,5 ml. Dł.: 15 cm

16,90 zł

Sześcian litrowy

Plastikowy pojemnik z podziałką 1000 ml umożliwiający dokonywanie dokładnych
pomiarów różnych materiałów. Sześcian może być wykorzystywany łącznie
z liczmanami. Dołączona pokrywka. Dostarczany bez klocków. Poj. 1l.
Wym.: 10 x 10 x 10 cm

Plastikowy lejek

Wysoki lejek wykonany z tworzywa sztucznego. Wym.: 10 x 6,5 x 14 cm

500200MB
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10,90 zł
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500077MB

Infolinia: 801 003 084

19,90 zł

Waga Junior

Niezbędna przy porównywaniu ciężaru. Posiada 500 ml pojemniki ze 100 ml
podziałką oraz pokrywkę, która zabezpiecza przed wylaniem się płynów. Dołączone
różnej wielkości misie z cyframi ułatwiają zrozumienie działań matematycznych,
takich jak dodawanie, odejmowanie oraz pojęcia równowagi.
Wym. wagi: 37 x 12 x 14 cm, 24 misie o wadze od 3 do 12 g

119,90 zł

Na wadze można zawiesić 20 odważników o masie 10 gramów, ponumerowanych
od 1-10. Dzieci mogą wieszać ciężarki na ramionach wagi pod poszczególnymi
liczbami. Taka praktyczna manipulacja pozwala porównywać liczby, a także w prosty
sposób zilustrować dodawanie, odejmowanie lub mnożenie. Zestaw zawiera:
20 odważników, 10 dwustronnych kart aktywności. Dł. 36 cm, wys. 13 cm

500236MB

69,90 zł

Materiały edukacyjne

Miary i wagi

500024MB

Waga matematyczna z kartami

Waga szkolna

Metalowa waga, z płaskimi szalkami. Nośność 5 kg.
Wym.: 16 x 49 x 20 cm

604100MB

249,90 zł

Waga do 500 ml

Waga elektroniczna

Waga elektroniczna do 3 kg, odpowiednia do dokładnych pomiarów. Wyświetla
odczyt w gramach lub uncjach. Posiada funkcję zerowania. Dokładność w granicach
+/- 1 gram. Produkt wymaga baterii (są w zestawie).

Estetycznie wykonana waga z tworzywa sztucznego z dwoma pojemnikami o poj.
500 ml, w których można umieszczać różne drobiazgi oraz sypkie materiały. Zajęcia
z wykorzystaniem wagi uatrakcyjniają wprowadzanie pojęć dotyczących ważenia
i pojemności. Wym.: 52 x 24,5 cm

500234MB

500150MB

179,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

69,90 zł
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Zestaw dużych odważników

Odważniki z tworzywa

Zestaw 4 odważników w kartonowym pudełku.
W tym: 1 x 500 g, 2 x 200 g i 1 x 100 g

40 odważników o łącznej wadze 220 g, w tym:
20 szt. 1 g, 10 szt. 5 g, 5 szt. 10 g, 5 szt. 20 g

500157MB

39,90 zł

604101MB

89,90 zł

Zestaw odważników w pudełku

W skład zestawu wchodzi 8 odważników: 1 x 1 g,
2 x 2 g, 1 x 5 g, 2 x 10 g, 1 x 20 g i 1 x 50 g

604102MB

89,90 zł

Drewniane odważniki

Należy znaleźć dwa odważniki o równych masach
i wówczas można sprawdzić czy są takie same,
ponieważ na spodniej części walca są kolorowe
kropki. Taki sam kolor kropki wskazuje taką samą
wagę. W zestawie drewniana skrzynka o wym.: 23,5
x 16 cm oraz 12 walców o różnych wagach.

Wskaźnik wagowy od 0 do 1000 g

Wskaźnik wagowy od 0 do 5000 g

532053MB

604111MB

604112MB

199,90 zł

Suwmiarka duża

Przydatne na zajęciach matematycznych do ważenia
różnych rzeczy. Dł.: 18 cm

39,90 zł

Przydatne na zajęciach matematycznych do ważenia
różnych rzeczy. Dł.: 18 cm

Przyrząd pozwala zmierzyć różne obiekty
z dużą dokładnością, od 1 mm do 30 cm. Mierzy
głębokość, szerokość i średnicę. Wym.: 43 x 20 cm

Miarka wielofunkcyjna

Przyrząd pozwala na sprawdzanie wymiarów
różnego rodzaju obiektów. Wym.: 41 x 24 x 4 cm

Miarka krawiecka

507036MB

507039MB

852113MB
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59,90 zł
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109,90 zł

39,90 zł

Dł.: 150 cm

Infolinia: 801 003 084

6,90 zł

Przyrządy tablicowe magnetyczne, kpl.

Wykonane z grubego spienionego PCV. Zaopatrzone w magnesy umożliwiające przytwierdzenie ich do tablicy.
W zestawie: ekierka magnetyczna 60°, ekierka magnetyczna 45°, kątomierz magnetyczny, linijka magnetyczna 100 cm,
cyrkiel na przyssawkę silikonową.

146223MB

299,90 zł

Miary i wagi

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do
dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Zestaw geometryczny Moje Bambino

Taśma miarowa

Taśma dwustronna zwijana. Z jednej strony centymetry i milimetry, po drugiej cale.
Dł. taśmy 20 m

W zestawie: linijka o wym.: 21,5 x 4 cm (skala do
20 cm), ekierka o wym.: 15,5 x 7 cm (skala do 14 cm), kątomierz o wym.: 11 x 6 cm
(skala do 10 cm i 180°).

500135MB

115432MB

9,90 zł

Materiały edukacyjne

75,90 zł

Koło pomiarowe

Koło ułatwiające mierzenie większych odległości. Wykonane z tworzywa sztucznego,
z gumową oponą. Regulowany zatrzask można ustawić w jednej z 3 pozycji: OFF
(bez kliknięcia), kliknięcie co 10 cm lub kliknięcie co 1 m. Dł.: 83 cm

507035MB

119,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Zegar i kalendarz
Klepsydra piaskowa 30 sekund
1 szt. Wym.: 14,5 x 8 cm

354055MB

59,90 zł

Klepsydra piaskowa 1 minuta
1 szt. Wym.: 14,5 x 8 cm

354054MB

59,90 zł

Klepsydra piaskowa 5 minut
1 szt. Wym.: 14,5 x 8 cm

354053MB

59,90 zł

Stoper
Czasomierz, który wydaje dźwięk ostrzegawczy
informujący o zakończeniu zadania. Głośność można
regulować. Można go wykorzystywać do zadań
indywidualnych lub grupowych. Posiada wygodną
rączkę do przenoszenia. Nie wydaje odgłosu tykania.
Wymagana 1 bateria AA (brak w zestawie).
Wym.: 14 x 18 cm

Przydatne urządzenie dla nauczycieli i pedagogów.
Ułatwia uczniom szybką orientację wizualną
w upływie czasu, co ułatwia planowanie
i odmierzanie czasu wykonywania różnych ćwiczeń
i aktywności. Stoper to doskonały gadżet dla
początkującego sportowca - dokładność 1/100
sek. Posiada funkcję międzyczasu, licznik okrążeń,
zegarek, alarm. Do stopera dołączona jest instrukcja
Produkt wymaga baterii (są w zestawie).

613006MB

514019MB

Zegar z dźwiękiem biały

289,90 zł

44,90 zł

Linijka do odmierzania czasu

Linijka ułatwiająca naukę odczytywania czasu
i określania jego upływu. Dwa suwaki umożliwiają
oznaczenie przedziału czasowego np. potrzebnego
na wykonanie jakiejś czynności. Podziałka ma
oznaczenia co 5 min. (podpisy co 15 min.).
Wym.: 48 x 5 cm

500213MB

29,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.

Time Tracker

Pomoc, która zapewni komfort pracy z dziećmi.
Pomoże zrozumieć jak upływa czas oraz ile czasu
mają uczniowie na odpowiedź, przygotowanie pracy
domowej, projektu, zadania lub eksperymentu
prowadzonego na lekcji. Time Tracker ma
wiele zastosowań, jest funkcjonalny, łatwo go
zaprogramować. Posiada światła i efekty dźwiękowe
oraz regulator głośności. Maksymalny czas
ustawienia trackera: 24 godziny z odstępami 1 sek.
Produkt wymaga baterii (nie ma w zestawie).
Wys.: 23 cm

358026MB
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189,90 zł

1

1. Małe zegary edukacyjne

Do nauki odczytywania godzin na tarczy oraz
zapisywania ich w formie elektronicznej. Tworzywo
tarczy pozwala na łatwe ścieranie zapisanej godziny.
Zegary dostarczane są bez markera. 5 szt.
Wym.: 12,5 x 16 cm

500023MB

39,90 zł

2

2. Mini zegar

Zegar do pracy indywidualnej dziecka. Dzięki temu,
iż jest identyczny z dużym zegarem stojącym,
ułatwia dzieciom naukę i powtarzanie zadań
wskazanych przez nauczyciela na dużym zegarze.
1 szt. Śr.: 10,4 cm

11,90 zł

Zegar i kalendarz

500097MB

Nauka czasu - zestaw z zegarem

358104MB

Materiały edukacyjne

Zestaw pomoże dzieciom:
- identyfikować wskazówki godzinowe i minutowe
- nauczyć się odczytywać czas podany w postaci analogowej i cyfrowej
- mówić, która jest godzina używając pojęć „godzina”, „pół godziny” i „kwadrans”
- zrozumieć rozkłady i sekwencjonowanie dzięki kartom codziennych aktywności
- nauczyć się zapisywać godzinę.
Zestaw zawiera łącznie 41 elementów: plastikowy zegar o wym.: 13,2 x 12,8 x 3 cm,
z ruchomymi wskazówkami teksturowy zegar o wym.: 12,8 x 10 x 0,3 cm
ze ścieralną powierzchnią do zapisywania godziny i rysowania wskazówek,
24 dwustronne tekturowe puzzle o wym.: 7,6 x 6,6 x 0,1 cm (z analogowym
i cyfrowym zapisem godziny), 12 dwustronnych, ścieralnych kart codziennych
aktywności o wym.: 12,6 x 7,6 x 0,1 cm, 3 piankowe kostki z godzinami i minutami
(dł. krawędzi 2,5 cm), przewodnik edukacyjny.

89,90 zł

Zbudujmy czas - zegar do nauki

Duży zegar z tworzywa do prezentacji. Przybliży
dzieciom pojęcie czasu i zachęci do nauki jego
odczytywania. Śr.: 30 cm

Ten drewniany zegar, zainspirowany metodą
Montessori, pomaga maluchom zrozumieć skład
godziny i konstrukcję zegara w interaktywny
sposób. Pomaga im w przyswojeniu następujących
podstawowych pojęć: liczenie do 60, liczenie po
5 sekund, nauczeniu się, że jedna godzina: składa się
z 60 minut, składa się z 4 kwadransów po 15 minut,
składa się z 2 połówek po 30 minut, składa się
z 12 części po 5 minut. Wym. zegara: śr. 22, 5 cm

500098MB

451147MB

Zegar stojący

69,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

99,90 zł

Zegar z kartami ćwiczeń

Naucz się podawać godzinę od 1 do 12 lub do 24.
Naucz się odczytywać jaki czas podają wskazówki
godzin i minut. Zawartość: drewniany zegar o wym.:
14 x 14 cm, 48 kartonowych kart zadań o wym.:
6 x 6 cm, instrukcja obsługi, pudełko
o wym.: 23 x 21 x 6 cm

457034MB

pomoce@novumedukacja.pl

79,90 zł

313

Poznajemy godziny

Zwycięzcą zostaje ten, kto pierwszy dotrze do
centralnego pola planszy. W pierwszym, łatwiejszym
wariancie gry dzieci poznają sposób określania
czasu w trzech formach zapisu: 1 - w postaci zapisu
cyframi, 2 - w postaci zapisu słownego, 3 w postaci określenia czasu za pomocą wskazówek
zegara. Drugi wariant gry przeznaczony jest dla
dzieci, które „znają się na zegarze”. Zawartość:
1 plansza o wym.: 33,5 x 26,2 cm, 4 pionki, 1 kostka
do gry, 30 żetonów 4 x 7 szt. (+ 2 zapasowe), „karty
czasu”, 2 zegary o śr. 11,5 cm, instrukcja.

041011MB

35,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Miesiące i pory roku

Podczas gry dzieci uczą się nazw i kolejności
miesięcy oraz ich związku z następującymi po sobie
porami roku. To samo dotyczy dni tygodnia, których
nauka wynika z zasad gry. Zawartość: plansza
o wym.: 33,5 x 26,2 cm, 4 pionki, kostka do gry,
4 puzzle o wym.: 15 x 11,3 cm po 6 elem., tabliczki
z nazwami miesięcy, tabliczki z nazwami dni,
8 żetonów, instrukcja.

041008MB

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Puzzle - mój dzień

Drewniane puzzle edukacyjne, które dają dzieciom
możliwość zapoznania się z porami dnia i pomagają
w nauce odczytywania i podawania godziny. Zabawa
umożliwia planowanie czynności w ciągu dnia
i systematyzowanie ich. Całość została zapakowana
w poręczne, kartonowe pudełko z uchwytem ze
sznurka. Zawartość: koło, zegar z oznaczeniami
poszczególnych godzin o śr.: 13 cm, 48 elem.
o wym.: ok. 10 x 7 cm, drewniana podstawka pod
zegar, śr. po złożeniu 46 cm

532080MB

Pory roku i czas - gra

Gra została stworzona, aby pomóc dzieciom
zrozumieć zagadnienia dotyczące czasu. Akcesoria
w zestawie: 4 puzzle z porami roku, spinner
z zegarem, ślimak-układanka, biedronka-układanka,
żółw-układanka.

023195MB

59,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

199,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Puzzle - 4 pory roku

Drewniane puzzle edukacyjne, które dają dzieciom
możliwość zapoznania się z porami roku i ich
cechami charakterystycznymi oraz pogłębienia
wiedzy na ten temat. Całość została zapakowana
w poręczne, kartonowe pudełko z uchwytem
ze sznurka. Zawartość: koło z oznaczeniami
poszczególnych miesięcy o śr. 13 cm, 48 elem.
o wym.: ok. 10 x 7 cm. Śr. po złożeniu 46 cm

532079MB

199,90 zł

4 pory roku - loteryjka obrazkowa

Loteryjka edukacyjna zawierająca 3 gry. Uczy
spostrzegawczości analizowania obrazu i kojarzenia
sytuacyjnego. Ilustracje zachęcają do opowiadania,
co o danej porze roku robią dzieci na obrazku.
Zawartość: 4 dwustronne plansze o wym.:
23,5 x 16 cm, 35 kartoników o wym.: 4,2 x 4,2 cm

093045MB

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Lotto Pory roku

4 zestawy dwuelementowych puzzli. Każdy
z nich przedstawia inną porę roku. Po ułożeniu
należy dopasować i umieścić okrągłe żetony
w odpowiednich miejscach na puzzlach. 8 puzzli
o wym.: 13 x 13 cm. 24 żetony o śr.: 6 cm

453088MB
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59,90 zł

Planowanie codziennych czynności

Celem gry jest nauka czynności wykonywanych w trakcie całego dnia i określania
godzin w formacie analogowym i cyfrowym za pomocą podstawowych codziennych
czynności z własnego otoczenia. Gra polega na wypełnianiu tablicy obrazkami
przedstawiającymi czynności, które dziecko ma wykonać o różnych porach dnia.
Zestaw można wykorzystać stosując dwa różne formaty: 12- i 24-godzinny.
Zawartość: makatka z przezroczystymi kieszonkami o wym.: 105 x 35 cm,
36 kart przedstawiających czynności o wym.: 9 x 9 cm, 36 kart przedstawiających
zegar wskazujący różne pory o wym.: 9 x 9 cm, 72 karty przedstawiające różne
godziny o wym.: 9 x 4,5 cm, 12 kart oznaczających porę przedpołudniową (am) lub
popołudniową (pm) o wym.: 9 x 9 cm

Makatka Zegar czynności i pór roku - szara

451099MB

196070MB

599,90 zł

Zegar i kalendarz

219,90 zł

Zegar został zaprojektowany tak, aby ułatwić nauczycielowi wyjaśnienie nie
tylko zasad odczytywania godzin i minut w ciągu doby, lecz także zjawisk
astronomicznych, zmienności długości dnia i nocy w ciągu roku. Dookoła tarczy
umieszczone są symbole czynności, które dziecko wykonuje w ciągu doby. Zielona
wskazówka ma określić, co będzie robione w danej chwili. Pod tarczą znajduje się
pojemna kieszeń z dodatkowym wyposażeniem. Ruchome elementy
to 3 wskazówki, 2 napisy: „dzień” i „noc”, 4 pory roku i 12 czynności. Wszystkie
te czynności mają przyszyty rzep, dzięki któremu można je przyczepiać w dowolne
miejsce obrazu. Wym.: 78 x 100 cm

Tablica magnetyczna, na której można umieszczać różne elementy kalendarza.
Pomoc ułatwia zrozumienie pojęcia czasu: dni tygodnia, miesięcy, pór roku,
ich trwania, początku i końca. Dzieci będą mogły wypracować wiele aspektów
odnoszących się do obserwacji natury i zjawisk atmosferycznych, włączając różne
zmienne z nimi związane: temperaturę, ubiór itp. Ilustracje posiadają magnes,
dzięki czemu można dowolnie manipulować nimi na tablicy. Zawartość: tablica
magnetyczna o wym.: 70 x 50 cm, 4 ilustracje z porami roku, 16 ilustracji-puzzli,
z których można utworzyć każdy krajobraz klimatyczny, 6 strzałek w kolorze żółtym,
czerwonym i niebieskim, 31 kartoników (cyfry od 1 do 31), 17 kartoników (do
ułożenia roku) ,10 winiet z zajęć szkolnych, torba z magnesami samoprzylepnymi,
przewodnik pedagogiczny i plan zajęć.

451013MB

329,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Produkt zawiera magnesy. W przypadku
połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się
o pomoc lekarską.

Kalendarz pogody misia

Zabawna tablica pomagająca zapoznać się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi
pogody i upływem czasu. Podczas zabawy dzieci są zachęcane do obserwowania
pogody i ubierania Misia odpowiednio do niej. Na podstawie codziennych sytuacji
dzieci uczą się nowych słów związanych z pogodą, odzieżą i porami roku postrzegania
upływu czasu. Zawartość zestawu: 1 plansza magnetyczna o wym.: 56 x 40 cm,
24 żetony z motywami pogody o śr. 3,5 cm, 24 żetony z motywami odzieży o wym.:
do 17 x 11 cm, 4 żetony z porami roku o śr. 3,5 cm, 4 strzałki o wym.: 3,5 x 3,5 cm

200172MB

229,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Materiały edukacyjne

Kalendarz

Makatka Zamek z kalendarzem - szara

Pomoc dydaktyczna zaprojektowana tak, by ułatwić dziecku zrozumienie pojęcia
czasu i w jaki sposób go dzielimy. Centralną część planszy zajmują cztery okna
z ruchomymi okiennicami. Otwarte okno sygnalizuje, jaka jest pora roku.
W znajdujących się na środku drzwiach stoi postać. Jest to mały chłopiec, „Nowy
Rok”, uosabiający pierwsze półrocze albo starzec z długą białą brodą, „Stary
Rok”, który rządzi drugim półroczem. Lewa strona to spis miesięcy. Podzielone
zostały kolorami na cztery okresy związane z porami roku. Przy każdym miesiącu
jest czytelny, łatwy do zapamiętania symbol. Przypinane na rzepy ruchome cyfry
umożliwiają wpisywanie dokładnej daty. Prawą stronę zamku zajmuje wieża
zegarowa. Jej dolną część, wyposażoną w ruchome strzałki, zajmuje spis dni
tygodnia. Z boku znajduje się duży, czytelny termometr. Nad dachami umieszczone
jest, podzielone na dzień i noc, niebo. Zamek wyposażony jest w ruchome
przyczepiane na rzepy elementy: 12 cyfr, 2 postacie, 2 strzałki, słońce, księżyc,
4 chmurki, wiatr, głęboka wygodna kieszeń. Wym.: 139 x 102 cm

196071MB

799,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Pomoce Montessori
Ritmocolor

Sensoryczna układanka inspirowana metodą Montessori. Zabawa stymuluje
twórcze i logiczne myślenie, rozwija strukturę przestrzeni, umiejętności motoryczne
i wizualne. Dziecko dopasowuje kolorowe cylindry, przestrzegając instrukcji na
kartach zadań. Zestaw zawiera 9 cylindrów w 3 kolorach i w 3 rozmiarach oraz
12 dwustronnych kart zadań o 3 poziomach trudności.
Wym. podstawy: 33 x 5 x 1,5 cm

200184MB

149,90 zł

Kolorowe walce
Sześć podstawowych kolorów (czerwony, żółty,
niebieski, zielony, czarny, fioletowy), oraz ich
odcienie od najciemniejszego do najjaśniejszego.
Kolory przedstawione są na tabliczkach lub na
kołeczkach umieszczanych na podstawach.
Wym. tabliczki: 16 x 5,5 cm, wys. kołeczka 5 cm

Cztery pudełka z kolorowymi (niebieskimi,
czerwonymi, żółtymi, zielonymi) drewnianymi
walcami. W każdym pudełku znajduje się po
dziesięć walców w jednym kolorze. Tworząc szeregi,
szukając dysharmonii, dziecko doświadcza różnic
w wymiarach oraz uczy się takich pojęć, jak: duży,
mały, gruby, cienki, wysoki, niski.
Wym.: 28 x 28 x 9 cm

Zestaw bloków z cylindrami

504038MB

504011MB

504066MB

Kolory i ich odcienie

499,90 zł

499,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Puszki dźwiękowe

Puszki szmerowe

Zestaw zawiera: blok z cylindrami 1 - 1 szt., blok
z cylindrami 2 - 1 szt., blok z cylindrami 3 - 1 szt.,
blok z cylindrami 4 - 1 szt.

999,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Puszki zapachowe
Drewniane puszki z uchwytami, które wydają różne
tony dźwięków. Zadaniem dziecka jest znalezienie
pary puszek o identycznym brzmieniu. Podstawa
o wym.: 30 x 16 x 2 cm, 8 szt. puszek
o wym.: 6 x 6 x 4 cm

574022MB
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109,90 zł

Sześć par drewnianych puszek wypełnionych
różnym materiałem, umożliwiającym zróżnicowanie
natężenia szmeru. Dziecko ćwiczy zmysł słuchu
poprzez dobieranie par, tworzenie szeregów oraz
wyszukiwanie dysharmonii. Wym.: 13 x 19 x 11 cm

504018MB

www.novumedukacja.pl

299,90 zł

Sześć par szklanych słoiczków na drewnianej
podstawce, do włożenia naturalnych zapachów.
Służą uwrażliwianiu zmysłu węchu poprzez
ćwiczenia rozpoznawania zapachu, czy dobieranie
par. Wym.: 12 x 28 x 7 cm

504017MB

189,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

1. Drewniane pudełko z kwadratem

Pomoc edukacyjna, dzięki której dziecko ćwiczy
koordynację ręka-oko, zdolności manualne oraz
logiczne myślenie.

MONT457845MB

299,90 zł

1

2

3

4

2. Pudełko z zieloną szufladą i piłeczką
Montessori

Pomoc edukacyjna rozwijająca koordynację ręka
oko oraz rozumienie stałości przedmiotów. Dziecko
wrzuca piłeczkę przez otwór do pudełka, a następnie
wyciąga szufladkę, aby piłeczkę wyciągnąć.

MONT457854MB

369,90 zł

3. Drewniane pudełko z trójkątem

Pomoc edukacyjna, dzięki której dziecko ćwiczy
koordynację ręka-oko, zdolności manualne oraz
logiczne myślenie.

MONT457846MB

299,90 zł

4. Pudełko do sortowania żetonów

119,90 zł

Cyfry i żetony Montessori

Pomoc przydatna w końcowej fazie nauki o liczbach
od 1 do 10, wprowadzająca pojęcia liczby parzystej
i nieparzystej. Cyfry oraz żetony umieszczono
w poręcznej, drewnianej skrzynce z dwiema
przegrodami. Wym.: 11 x 9 cm

MONT457515MB

159,90 zł

Tablica do zaplatania warkocza
Montessori

Piaskownica Montessori

Za pomocą tablicy z trzema sznurkami w różnych
kolorach dziecko w łatwy sposób uczy się
zaplatania. Ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy
i oparte na zaplataniu rozwijają umiejętności
motoryczne.

Piaskownica Montessorii to pomoc dzięki, której
dziecko uczy się pisać poprzez odtwarzanie liter
w piasku palcem, wzorując się na tabliczkach
z szorstkimi literami (MONT457609MB, sprzedawane
osobno). Jest to doskonały wstęp do późniejszego
etapu nauki pisania, ponieważ dziecko doskonale
zna już kształt liter.

MONT457837MB

MONT457838MB

229,90 zł

Materiały edukacyjne

504049MB

Pomoce Montessori

Pudełka wykonane ze sklejki, z wyciętymi formami
do wkładania klocków w różnych kształtach
geometrycznych. Wym.: 15 x 15 x 11 cm,
wym. otworu ok. 4,5 cm

299,90 zł

Pojedyncze kształty

Przeznaczone dla dzieci, które zaczynają się uczyć kształtów i kolorów.
Wym.: 11 x 11 cm, 4 pojedyncze kształty (2 koła, kwadrat oraz trójkąt), od 2 lat

504035MB

89,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Kodowanie i programowanie

Plansza z pakietem do programowania i scenariuszami

Zawartość: 199218MB ABCD programowania - Plansza edukacyjna
z pakietem ogólnym klocków ruchu do programowania, 199219MB ABCD
programowania - Jesień z Anatolem, 199220MB ABCD programowania
- Zima z Bronkiem, 199221MB ABCD programowania - Wiosna z Celiną,
199222MB ABCD programowania - Lato z Danusią.

ZEST5289MB

1 859,50 zł

Dedykowana dla przedszkoli pomoc edukacyjna do nauki matematyki i kodowania w korelacji z różnymi sferami aktywności. Nauka poprzez fascynującą
zabawę w grupie i w ruchu, w dogodnej dla dzieci pozycji.
Pomoc składa się z:
1. Planszy edukacyjnej z pakietem ogólnym klocków ruchu do programowania (kod 199218MB).
2. Cztero-częściowego opracowania „ABCD programowania”, zawierającego 16 scenariuszy zajęć dla najmłodszych dzieci na cały rok przedszkolny wraz z zestawem
klocków (kody 199219MB- 199222MB).
W świat programowania wprowadzą Was cztery ślimaki: Anatol, Bronek, Czesia i Danusia – każdy z innym kolorem muszli – skorupki.
Dzieci przesuwają klocki na planszy edukacyjnej za pomocą kodów – skryptów na bazie algorytmów – skończonych ciągów jasno zdefiniowanych czynności,
koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Zawsze kod ułożony jest tak, żeby osiągnąć zamierzony w zadaniu cel. Jest zdefiniowany wcześniej przez
prowadzącego, bądź tworzy się na bieżąco podczas wspólnej zabawy.
Kod przypomina drogę z wykorzystaniem elementów ruchu drogowego, czyli STRAT – idź (koło zielone), kroki według ustalonych przepisów (strzałki), a na końcu STOP
– zatrzymaj się (koło czerwone).
Dzięki takiej zabawie dzieci w sposób intuicyjny zdobywają umiejętności matematyczne, a dołączone do pomocy przykładowe scenariusze zajęć mogą pomóc
także nauczycielom w rozpoczęciu przygody z programowaniem. Mogą też zachęcić do stworzenia własnych projektów, dostosowanych do zdolności, umiejętności
i zainteresowań podopiecznych (3-6 lat). Działania te muszą być dokładnie zaplanowane - wypełnione zabawami i zadaniami, które nie tylko dostarczą dzieciom
mnóstwo radości, ale i będą miały wątek edukacyjny. Proponowane formy aktywności to: zabawa, działania na konkretach i ćwiczenia praktyczne oraz ruch. Na tym
etapie edukacyjnym najlepszą formą pracy są ćwiczenia praktyczne.

W zestawie znajduje się 128 klocków ruchu ułożonych w trzech kategoriach:
I. klocki ruchu do nauki podstaw programowania:
• start – idź i stop – zatrzymaj się: 8 szt. (po 4 z rodzaju)
• strzałki: w prawo, w lewo, do góry, w dół, podskok, obrót w prawo, obrót w lewo): 14 szt. (po 2 z rodzaju)
II. klocki matematyczne:
• cyfry (na rewersie kropki odpowiadające cyfrom): 18 szt.
• liczmany (kropki i jabłka): 18 szt. (po 9 z rodzaju)
• kolory: 48 szt. (po 8 z każdego koloru)
III. klocki - obrazki tematyczne:
• bohaterów zabawy w programowanie – rodzeństwa ślimaków (8 szt., 4 z imionami, 4 bez imion)
• emocji: 6 szt. (po 2 z rodzaju)
• pór roku: 8 szt. (po 2 z rodzaju)
• od 3 do 6 lat
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Kodowanie i programowanie
Zabawa w kodowanie - zestaw

358100MB

Materiały edukacyjne

Dzięki zestawowi Zabawa w kodowanie, dzieci bawią się i jednocześnie rozwijają
umiejętności motoryczne poprzez chodzenie, skakanie i skręcanie. Ten zestaw
wprowadza dzieci do wczesnego kodowania i podstawowych pojęć związanych
z programowaniem bez użycia elektroniki. Przewodnik w pełnym kolorze zawiera
przykładowe zabawy i przegląd podstaw kodowania. Korzyści edukacyjne: Styl
uczenia się: wizualny, kinestetyczny, dotykowy. Rozwój umiejętności: myślenie
krytyczne, myśl sekwencyjna, rozwiązywanie problemów, umiejętności motoryczne,
poczucie kierunku, kierowanie się wytycznymi. Zestaw zawiera: 20 piankowych mat
o wym.: 24,2 x 24,2 x 0,6 cm, 20 dwustronnych kartonowych kart do kodowania
o wym.: 12,2 x 12,2 x 0,2 cm, kartonowe elementy o wym.: od 20,5 x 15 x 0,1 do
24,2 x 24,2 x 0,1 cm, w tym: 2 roboty, 2 koła zębate, 2 sprężyny, 2 strzałki i 2 X-y.

209,90 zł

Robokodowanie

Podczas pracy dzieci ćwiczą umiejętności sekwencjonowania, logicznego myślenia,
rozwiązywania problemów i uczenia się opartego na współpracy.

Ułóż na właściwym miejscu

Zestaw oferuje 12 zabawnych wyzwań, które pozwolą rozwijać umiejętność
obserwacji, logicznego myślenia i wyobraźnię przestrzenną. Dziecko korzystając
ze wskazówek buduje pociąg ustawiając wagony ze zwierzętami w prawidłowej
kolejności. Kiedy już to zrobi, odwraca kartę, aby sprawdzić poprawność
wykonanego zadania. Zawartość: 12 dwustronnych kart wyzwań, 6 magnetycznych
drewnianych elementów (lokomotywa i wagony), 5 drewnianych zwierząt (żaba,
szop, wiewiórka, sowa, lis).

W zestawie:
- plansza-puzzle (9 elem.) o wym.: 31,5 x 31,5 cm
- 57 kart o wym.: 4,6 x 4,6 cm
- 12 kart ze strzałkami o wym.: 4,6 x 3 cm
- 2 ruletki o śr. 10,5 cm
- 4 roboty o wym.: 8,5 x 5,5 do 9,5 x 5 cm
- 12 kart ze strzałkami

200178MB

451145MB

169,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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PixBlocks - Programowanie dla każdego!

Witaj w świecie żarłocznych królików-programistów. To podniebna kraina
zbudowana z platform i roślin, wśród których poukrywane są smakowite
marchewki. Króliki zrobiłyby wszystko, żeby się do nich dostać, ale nie wszystko
im wolno. Znajdź drogę do ukrytych marchewek. Świat PixBlocks opiera się na
prawach, których króliki nie mogą naginać. Twoim zadaniem jest poznać te prawa,
nauczyć się z nich korzystać i zaprogramować najkrótszą drogę królików do
ulubionych marchewek. Każdy z kolorowych elementów świata PixBlocks kryje
w sobie linijki wirtualnego komputerowego kodu, a zasady interakcji pomiędzy
królikami a otoczeniem odzwierciedlają podstawowe koncepcje wykorzystywane
we współczesnej informatyce. Dzięki PixBlocks dowiesz się, czym są instrukcje
warunkowe, zobaczysz w praktyce działanie pętli oraz poznasz logikę zmiennych
i struktur danych. Zawartość: 4 drewniane króliczki w 4 kolorach, dwustronna
plansza o wym.: 39 x 39 cm, 64 karty zadań, Żetony ruchome (okrągłe) 12 szt.,
marchewka - 5 szt., strzałka - 1 szt., niebieski klucz - 1 szt., czerwony klucz - 2 szt.,
niebieski portal - 2 szt., czerwony portal - 2 szt., zielony portal - 5 szt., piłka, Żetony
nieruchome (kwadratowe) - 5 szt., roślina 1 - 10 szt., roślina 2 - 5 szt., roślina 3 2 szt., roślina 4 - 4 szt., kłódka niebieska - 4 szt., kłódka czerwona - 20 szt.,
platforma, obrazkowa instrukcja z zadaniami.

164188MB

119,90 zł

Warsztaty kodowania

Programator - gra logiczna

„Programator” to wymarzona gra logiczna dla zawodników uwielbiających dreszczyk
emocji i kombinowanie! Gra dla 2-5 graczy. W zestawie: plansza - puzzle o wym.:
28 x 41 cm, 5 tekturowych pionków postaci o wym.: 6 x 4 cm, 5 podstawek do
pionków o śr. 2 cm, 5 kolorowych pionków o wys. 2,5 cm, tabliczka ruchu o wym.:
23 x 15,5 cm, 10 żetonów kolorów o wym.: 5 x 4 cm, 5 żetonów baz o wym.:
5 x 4 cm, 150 żetonów-pchełek (100 niebieskich, 50 czerwonych) o śr. 1,5 cm,
30 piramidek o wym.: 2 x 2 cm

041146MB

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Pomoc edukacyjna dla 2 dzieci, oferująca wstęp do kodowania w formie zabawy.
Zadaniem dziecka jest wyznaczyć trasę na magnetycznej planszy z narysowanymi
zwierzątkami tak, by wiodła ona od jednego zwierzątka do drugiego. Plansza
pokryta jest siatką kwadratowych pól, a trasę układa się umieszczając strzałki na
konkretnych polach. Zestaw zawiera 24 karty z zadaniami do wykonania, podzielone
na 4 grupy o rosnącej trudności. W pierwszej na karcie narysowana jest trasa,
a dziecko może dowolnie wybierać strzałki potrzebne do jej ułożenia. W drugim
typie zadań karta pokazuje tylko zwierzątka, które trasa ma połączyć, i rodzaje
strzałek, które należy wykorzystać do jej ułożenia. Trzeci typ zadań dodatkowo
określa dozwoloną liczbę strzałek jednego lub dwóch rodzajów. W czwartych,
najtrudniejszych zadaniach, liczba i rodzaj strzałek są ściśle określone.
Wym. opakowania: 34,4 x 24 x 4,2 cm. Zestaw zawiera: 24 karty zadań
o wym.: 15 x 10 cm, 2 dwustronne plansze magnetyczne o wym.: 32,5 x 22,5 cm,
46 magnetycznych strzałek (23 czerwone i 23 fioletowe), przewodnik dla
nauczyciela.

200157MB

199,90 zł

Pierwsze kodowane ścieżki

Pomoc edukacyjna dla 2 dzieci, oferująca wstęp do
kodowania w formie zabawy. Zadaniem dziecka jest
zaznaczyć na planszy z narysowanymi obrazkami
ścieżkę zgodnie z wytycznymi zawartymi na paskach
zadań. Zadania podzielone są na dwie grupy: paski
z łatwiejszymi zadaniami składają się z 6 kroków,
paski z trudniejszymi z 9. Paski w kolejnych krokach
informują za pomocą strzałek o kierunku, w którym
biegnie ścieżka. Zestaw zawiera: 24 dwustronne
paski zadań o wym.: 31 x 4,2 cm i 21 x 4,2 cm,
2 przezroczyste plastikowe kratki o wym.: 31,5 x
21,6 cm, 6 dwustronnych plansz o wym.: 31 x 21
cm, 14 plastikowych klocków z obrazkami,
o wym.: 3,2 x 3,2 cm (w 2 kolorach), 12 plastikowych
klocków ścieżki o wym.: 3,2 x 3,2 cm (w 2 kolorach),
przewodnik dla nauczyciela.

200158MB

189,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów
lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast
zwrócić się o pomoc lekarską.
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Plansza z układem współrzędnych do
kodowania

99,90 zł

Materiały edukacyjne

617047MB

Kodowanie i programowanie

Plansza z układem współrzędnych do ćwiczeń
w klasyfikowaniu, kodowaniu i dekodowaniu
z wykorzystaniem kolorowych figur i kartoników
do kodowania. Zgodnie z zasadą stopniowania
trudności możemy umieszczać w zacienionych
polach po jednym lub po dwa kartoniki i układać
odpowiednie klocki, a także układać klocki
i oznaczać je odpowiednimi kartonikami z kodami.
Dzieci mają możliwość obserwowania zachodzących
zmian związanych z podanym kryterium, kształcenia
logicznego myślenia, wnioskowania, doskonalenia
umiejętności rozróżniania kierunków
i położenia przedmiotów w przestrzeni. Wykonana
z jasnoszarego poliestru. Wym.: 60 x 60 cm

Plansze do kodowania, 3 szt.

Zgodnie z zasadą stopniowania trudności (plansze
z dwiema, trzema i czterema cechami) zachęcamy
dziecko do poszukiwania odpowiednich klocków
według podanych kryteriów, jak również oznaczania
zastanych elementów. Plansze dają możliwość
stosowania różnorodnych wariantów zadań do
wykonania. Doskonalą logiczne myślenie, orientację
położenia przedmiotu w przestrzeni planszy,
rozróżnianie kierunków: góra, dół, z prawej, z lewej.
Wykonane z jasnoszarego poliestru. 3 plansze
(2, 3 i 4 rubrykowe) o wym.: 60 x 42 cm

617048MB

149,90 zł

Komplet kartoników do kodowania dla
nauczyciela

Komplet kartoników do kodowania dla
dzieci

Kartoniki z oznaczeniami kształtu, koloru, wielkości
i grubości. Pomocne do ćwiczeń w segregowaniu,
klasyfikowaniu według podanej cechy, kodowaniu,
dekodowaniu. 11 szt., format: A6.

Kartoniki z oznaczeniami kształtu, koloru, wielkości
i grubości. Pomocne do ćwiczeń w segregowaniu,
klasyfikowaniu według podanej cechy, kodowaniu,
dekodowaniu. 55 szt. (5 kompletów po 11 szt.).
Wym.: 5 x 5 cm

199169MB

199170MB

15,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

39,90 zł

Kolorowe figury

W zestawie: 60 figur w 5 kształtach, 3 kolorach
i 2 grubościach z tworzywa sztucznego. Wym.
największego elem.: 7,5 cm, gr. 5 mm lub 1,7 mm

500014MB

59,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

pomoce@novumedukacja.pl
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Programuj z myszką! - zestaw do kodowania

Zestaw mający na celu rozwijanie praktycznych umiejętności programowania.
Zbuduj labirynt, a następnie użyj kart do kodowania by krok po kroku stworzyć
ścieżkę dla Colby, programowalnej myszki-robota. Zaprogramuj kolejność kroków,
a następnie oglądaj Colby szukającą sera! Zestaw składa się z: 30 dwustronnych
kartonowych kart do kodowania o wym.: 5 x 5 cm, 10 dwustronnych kart aktywności
o wym.: 23 x 16,1 cm, kawałka „sera” o wym.: 4 x 3,7 x 3,2 cm, podręcznika
aktywności, zapewniającego doskonałe praktyczne wprowadzenie do pojęć
związanych z programowaniem, 16 kwadratów o boku 13 cm i gr. 1,5 cm do
tworzenia planszy-labiryntu, 22 ścianki labiryntu o wym.: 6 x 3 x 0,2 cm, 3 tunele,
programowalna myszka-robot Colby o wym.: 11 x 7,3 x 5 cm. Myszka Colby świeci
się, wydaje dźwięki i porusza się z 2 różnymi prędkościami. Posiada też kolorowe
przyciski dopasowane do kart do kodowania, co sprawia, że programowanie
i sekwencjonowanie jest naprawdę łatwe. Produkt wymaga baterii (nie ma
w zestawie).

358099MB

339,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Produkt może być montowany tylko przez osobę dorosłą.

Kodowanie z myszką - zestaw uzupełniający

Korzystając z kart, kostki i planszy, można wprowadzić podczas lekcji podstawowe
pojęcia kodowania. Możliwości są tutaj tak różnorodne, jak zabawne - dzieci
mogą zaprogramować mysz tak, aby odszukać tylko karty o nieparzystych lub
parzystych numerach, wykreślić sekwencję poleceń kierunkowych wykorzystując
wyniki rzutów kostką, lub zakodować polecenia tak, by wysłać mysz w konkretne
miejsce na planszy. Zestaw przeznaczony do użycia z myszką Colby (358099MB,
sprzedawana osobno). Zawartość: 2 kostki liczbowe o wym.: 4 x 4 x 4 cm, 1 kostka
ze znakami działań matematycznych o wym.: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm, 11 dwustronnych
kart liczbowych (0-20) o wym.: 13 x 13 cm, linijka wykonana z pianki o dł. 12,5 cm,
dwustronna plansza o wym.: 60 x 25,5 cm

358121MB

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Myszkomania - gra z elementami kodowania

Ta analogowa gra uczy umiejętności cyfrowych. Łączy w sobie strategię opartą na
podstawowych koncepcjach kodowania. Od dwóch do czterech graczy wciela się
w role rywalizujących myszy poszukujących bloków sera rozrzuconych po planszy.
W każdej turze gracze dobierają karty kodowania, które łączą w sekwencje poleceń,
aby „obliczyć” ich drogę. Gracz, który zbierze najwięcej kawałków sera na końcu gry,
wygrywa, ale wszyscy gracze otrzymują nowe umiejętności - nie tylko kodowania, ale
także rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia. Zawartość: plansza o wym.:
46 x 46 cm, 80 kart ze strzałkami o wym.: 4 x 4 cm, 4 karty z myszką o wym.: 4 x 4
cm, 4 żetony o śr. 4 cm, 8 ścianek z podstawkami o wym.: 4 x 3 cm, 12 kawałków
sera o wym.: 2 x 1 cm, 4 myszy o dł. 4 cm, kostka o wym.: 2,5 x 2,5 cm

358122MB

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Robot Botley - zestaw do kodowania

Zestaw do nauki podstaw kodowania w formie zabawy, z wykorzystaniem kodowania krokowego i logiki. Rozwija krytyczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów. Robot Botley
może być zaprogramowany do wykonywania szeregu czynności takich jak: krok do przodu, krok do tyłu, skręć w lewo, skręć w prawo, wykryj obiekt, unikaj obiektu, wydaj dźwięk, pętla.
Dołączone karty kodowania umożliwiają zwizualizowanie i zaplanowanie trasy Botleya przed zaprogramowaniem, a przy tym sprawiają, że robot nie wymaga smartfona ani tabletu. Po
zaprogramowaniu Botleya wystarczy nacisnąć przycisk i obserwować, jak się porusza! Zestaw można uzupełnić o akcesoria do budowania torów reakcji łańcuchowych. Do działania zestawu
potrzebnych jest 5 baterii AAA (3 do Botley’a i 2 do pilota) - brak w zestawie. Cechy Robota Botley: możliwość zaprogramowania do 80 kroków w jednej sekwencji, długość kroku ok. 20
cm, diody LED na górze pokazują kierunek każdego kroku, pod spodem czujnik umożliwiający poruszanie wykrywanie i poruszanie się po czarnej linii, zdejmowane ramiona umożliwiają
przenoszenie przedmiotów. Zawartość zestawu: Robot Botley o wym.: 9,6 (14,8 z ramionami) x 13,7 x 7,5 cm, pilot do programowania, zdejmowane ramiona robota, 40 kart do kodowania
o wym.: 5 x 5 cm, sześć plansz o wym.: 22,2 x 22,2 x 0,2, cm, które można łączyć jak puzzle, arkusz naklejek do personalizacji zestawu, różnorodne akcesoria do tworzenia przeszkód
i aktywności dla Botleya: 8 kijków, 12 kostek, 2 stożki, 2 flagi, 2 piłki i bramka, instrukcja z propozycjami aktywności z wykorzystaniem robota.

358119MB

479,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami. Produkt może być montowany tylko przez osobę dorosłą.
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Kodowanie i programowanie

Niesamowity robot w kształcie chodzącej pszczółki, wydający dźwięki i poruszający
się po podłodze zgodnie z wcześniej zaplanowaną trasą (poprzez guziki funkcyjne).
Zabawka jest idealna do nauki kierunków i doskonalenia logicznego myślenia. Robot
informuje światłem i dźwiękiem początek i koniec ruchu, zapamiętuje 40 poleceń. Do
wykorzystania z matami: 356003MB, 356008MB, 356025MB, 356085MB, 356086MB,
356087MB (sprzedawane osobno). Zawiera instrukcję. Wym.: 13 x 10 x 7 cm

356002MB

369,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Produkt może być montowany tylko przez osobę dorosłą.

Akcesoria do Bee-Bota:

Zestaw startowy Bee-Bot

Zestaw startowy Bee-Bot to idealne wprowadzenie
do programowania - wszystko, czego potrzebujesz,
aby zacząć przygodę z Bee-Botem. Zestaw
obejmuje: Bee-Bota, 4 maty edukacyjne: „Wyspa
skarbów”, „Ruchliwa ulica”, „Przezroczysta siatka”
i „Długa przezroczysta siatka”, 1 zestaw 49 kart,
10 białych, wpinanych osłonek.

356062MB

1 199,90 zł

Zestaw pchaczy do Bee-Bota

Przesuwaj obiekty z jednego miejsca do drugiego
za pomocą tego zestawu popychaczy do Bee-Bota
(356002MB, sprzedawany osobno) lub Blue-Bota
(356059MB, sprzedawany osobno). Wykonane
z tworzywa sztucznego. 6 szt.

356149MB

129,90 zł

Zestaw uchwytów na długopis do BeeBotów
Teraz Bee-Bot (356002MB, sprzedawany osobno)
może rysować! Po prostu umieść na nim nakładkę,
włóż pisak do uchwytu i gotowe. Wykonane
z tworzywa sztucznego. 6 szt.

356151MB

Materiały edukacyjne

Bee-Bot

129,90 zł

Mata przeźroczysta do kodowania

Stacja dokująca do ładowania BeeBotów i Blue-Botów

Stacja dokująca, wyposażona w europejski zasilacz,
pozwala ładować jednocześnie 6 Bee-Botów lub
Blue-Botów.

Przeźroczysta mata-siatka do kodowania
z wykorzystaniem Blue-bota (356059MB,
sprzedawany osobno) lub Bee-bota (356002MB,
sprzedawany osobno). Połóż matę na dowolnym
dywanie, wykładzinie lub mapie, albo poproś
uczniów, aby zaprojektowali własne mapy, na
przykład wykorzystując opcję tworzenia map
dostępną w aplikacji Blue-Bota. Wym.: 60 x 60 cm,
wym. 1 pola: 15 x 15 cm

356061MB

356070MB

319,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

129,90 zł

Trasa modułowa dla Bee-Bota

Skorzystaj z tej modułowej drogi, aby stworzyć
nieskończone możliwości trasy dla Bee-Bota
(356002MB, sprzedawany osobno) lub Blue-Bota
(356059MB, sprzedawany osobno). 25 elem. drogi +
4 elem. końcowe.

356153MB

pomoce@novumedukacja.pl

369,90 zł
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Dojrzałość emocjonalna i społeczna

Komplet pacynek - emocje

Dzięki zabawie z pacynkami dzieci poznają świat emocji, co pozwoli im później
zrozumieć i rozpoznać emocje u innych ludzi. 6 szt.: uśmiechnięta, smutna,
przestraszona, zła, neutralna, zdziwiona. Wys.: 26 - 28 cm

Emocje - zestaw pufek

555029MB

4641401

149,90 zł

Zestaw pufek przedstawiających 6 podstawowych emocji: radość, smutek, strach,
złość, zdziwienie i wstręt. Wym.: śr. 30 cm, wys. 8 cm

339,90 zł

Ekspresje - układanka

Przyjazne dzieciom lustro i interaktywne narzędzie,
które pomaga nauczyć się rozpoznawać różne
emocje u siebie i u innych. Każde lusterko zawiera
sześć wsuwanych zdjęć dzieci wyrażających
prawdziwe emocje. Wykonane z tworzywa
sztucznego. 4 szt. Wym.: 12 x 3 x 21 cm

Gra rozwijająca u dzieci umiejętność rozpoznawania
i wyrażania emocji. Gra wykonana z drewnianych
tabliczek, wyrażających konkretne emocje. Do
zestawu dołączone zostały 3 drewniane kostki
z rysunkami części twarzy. Zabawa polega na
układaniu twarzy zgodnie ze wskazaniami kostki,
dzięki czemu powstają zabawne kompozycje.
Całość umieszczona w drewnianym opakowaniu.
Zawartość: 18 elem. (6 tabliczek przedstawiających
włosy, 6 - oczy, 6 - usta), z których da się ułożyć
6 twarzy.

358158MB

453018MB

Naśladuj emocje - zestaw kart
i lusterek

229,90 zł

Zdjęcia - emocje

Zdjęcia przedstawiają sposoby wyrażania różnych
emocji. Bardzo szczegółowe i wyraźne, w sposób
jednoznaczny obrazują stan emocjonalny bohaterów.
Do ćwiczeń językowych wzbogacających
słownictwo, tworzenia opowiadań, rozwijania
umiejętności opisywania i wyrażania uczuć.
22 zdjęcia o wym.: 21 x 15 cm

Moje pierwsze emocje

351019MB

023251MB
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49,90 zł

139,90 zł

Edukacyjna gra w opakowaniu polegająca na
dopasowaniu konkretnej emocji do danej scenki
pozwala dziecku na lepsze zrozumienie i wyrażanie
swoich emocji. Opakowanie zawiera duże
i wytrzymałe puzzle wysokiej jakości. 12 kompletów
puzzli (24 szt.). Wym. po złożeniu: 20 x 10 cm

www.novumedukacja.pl

45,90 zł

Grymasy - gra

Zadaniem gracza jest zapamiętanie min pokazanych
na kartach przeciwnika i odtworzenie ich.
Przeciwnik, przeglądając wszystkich 18 możliwości,
musi znaleźć kartę z odpowiednią miną. Jeśli
trafi, zyskuje punkt. Gra rozwija umiejętność
rozpoznawania emocji. Zawartość: 72 karty.

202077MB

59,90 zł

Rozpoznaj emocje

Zestaw pozwala na zapoznanie się i oswojenie
z 10 podstawowymi emocjami (żetony obrazują
każdą z nich w 3 stopniach intensywności).
35 kartonowych żetonów o śr.: 9 cm

451119MB

Infolinia: 801 003 084

99,90 zł

457019MB

Karty - dobre maniery w domu

Gra polegająca na dobieraniu do siebie par obrazków ukazujących pozytywne
i negatywne zachowania dzieci w domu. Pomoc jest świetną bazą do rozmów
z dziećmi na temat właściwego zachowania, współdziałania i wzajemnej pomocy.
Karty na odwrocie zawierają system samokontroli. 34 karty o wym.: 9 x 9 cm

299,90 zł

451051MB

79,90 zł

Rozwiązywanie konfliktów w domu

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

Rozwiązywanie konfliktów - kłamstwo

451027MB

451028MB

451029MB

Zestawy zawierają 7 krótkich historyjek z życia
domowego z dwoma zakończeniami do wyboru.
Dzieci podejmując decyzję o zakończeniu danej
historyjki poznają jej konsekwencje. Dzięki temu
uświadamiają sobie związki przyczynowo-skutkowe
własnych zachowań, co daje możliwość zrozumienia
i przyswojenia zasad zachowania i współdziałania
w społeczeństwie. Zawartość: płyta CD (PL), 30 kart
z ilustracjami o wym.: 16,5 x 13,5 cm

179,90 zł

Uczucia, zdrowie i bezpieczeństwo

Zestawy zawierają 7 krótkich historyjek z życia
domowego z dwoma zakończeniami do wyboru.
Dzieci podejmując decyzję o zakończeniu danej
historyjki poznają jej konsekwencje. Dzięki temu
uświadamiają sobie związki przyczynowo-skutkowe
własnych zachowań, co daje możliwość zrozumienia
i przyswojenia zasad zachowania i współdziałania
w społeczeństwie. Zawartość: płyta CD (PL), 30 kart
z ilustracjami o wym.: 16,5 x 13,5 cm

179,90 zł

Interesujące historyjki obrazkowe, których tematyka
nawiązuje do uczuć, bezpieczeństwa i zdrowia.
Na każdej planszy przedstawione są cztery różne
sytuacje, z których dziecko ma wybrać jedną
złą - zaznaczając czerwonym krzyżykiem. Bardzo
ciekawe historyjki, które uczą spostrzegawczości,
logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Rozwijają
słownictwo, umiejętność nazywania emocji oraz
uczą, jak zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje,
a także innych. Zawartość: 12 tablic, 12 czerwonych
krzyżyków.

Postaw się na moim miejscu

451085MB

451132MB

119,90 zł

Gra rozwijająca empatię, umiejętności społeczne
i rozpoznawanie emocji. Polega na wybieraniu
scenek, postaci i emocji umieszczonych na
obrazkach na stojaku i opowiadaniu o nich. Celem
zadania jest zastanowienie się nad emocjami
i rozwijanie umiejętności wyrażania opinii
z szacunkiem dla poglądów innych osób. Zawartość:
trójkątny stojak o wym.: 31 x 15,3 cm, 10 kartoników
z emocjami, 10 kartoników ze scenkami,
15 kartoników z postaciami.

wszystkie ceny są cenami brutto

159,90 zł

Zestawy zawierają 7 krótkich historyjek z życia
domowego z dwoma zakończeniami do wyboru.
Dzieci podejmując decyzję o zakończeniu danej
historyjki poznają jej konsekwencje. Dzięki temu
uświadamiają sobie związki przyczynowo-skutkowe
własnych zachowań, co daje możliwość zrozumienia
i przyswojenia zasad zachowania i współdziałania
w społeczeństwie. Zawartość: płyta CD (PL), 30 kart
z ilustracjami o wym.: 16,5 x 13,5 cm

179,90 zł

Dojrzałość emocjonalna i społeczna

Wybierz pasek i uważnie przyjrzyj się sytuacjom. Jakie widzisz emocje na twarzach?
Wsuń pasującą twarz pod każdą sytuację i odwróć pasek, aby sprawdzić czy
zadanie zostało wykonane poprawnie. Zabawa uczy rozpoznawać i rozumieć różne
emocje. Zawiera 4 podstawowe emocje: szczęśliwy, zły, smutny, przestraszony.
Zawartość: 8 plastikowych pasków, 32 plastikowe karty z 4 podstawowymi
emocjami, drewniany uchwyt, drewniane pudełko o wym.: 45 x 22 x 8 cm

Materiały edukacyjne

Moje emocje

Nowe technologie - zrównoważ swoje
działania

Pomaga dzieciom określić, które czynności zajmują
im więcej czasu, które mniej i zastanowić się, jak je
zrównoważyć. Pomaga dzieciom uczyć się o wolnym
czasie i sposobach zapobiegania siedzącemu
trybowi życia, nadmiernemu wykorzystaniu nowych
technologii i izolacji społecznej. Zawartość: 8 kart
kategorii o wym.: 8,5 x 7,5 cm, 42 karty aktywności
o wym.: 8,5 x 7,5 cm

451140MB

pomoce@novumedukacja.pl

95,90 zł
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Przyroda i ekologia - obserwacje przyrody

Obserwatorium z lupą

Wyposażona w pęsetę z tworzywa. Powiększenie
2x. Dł.: 19 cm

Wygodna lupa do obserwowania przedmiotów
i żyjących organizmów z góry i z boku.
Wym.: 19,5 x 13 x 12 cm

Wielopoziomowe obserwatorium, pozwala małym
przyrodnikom na obserwację owadów
i przedmiotów. Można oglądać w nim żywe owady.
Umożliwia jednoczesną obserwację dwojgu
dzieciom widok z góry z 4x powiększeniem. Posiada
wygodne uchwyty oraz instrukcję. Zawiera: tunel,
platformę, dwustronną lupę, pęsetę.

306005MB

514012MB

514010MB

Dwustronna lupa

Lupa

17,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Efekt soczewki - nie patrzeć na słońce przez lupę.

45,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Efekt soczewki - nie patrzeć na słońce przez lupę.

Pojemnik do zasysania owadów

Pojemnik nie jest idealnie okrągły, co ułatwia
obserwację owadów. Ma dwa otwory, w tym
jeden przykryty siateczką ochronną zapobiegającą
ewentualnemu połknięciu owada. W komplecie dwa
odcinki rurki (są zdejmowane, by ułatwić mycie).
Wym.: 5,5 x 7 cm

Pojemnik teleskopowy

Drewniane pudełko powleczone drobną siatką,
przez którą nie wydostanie się żaden owad. Z boku
znajduje się przesuwana klapka do zamykania
pudełka. Wym.: 17,5 x 11 x 11 cm

521194MB

507031MB

514014MB

Pudełko do obserwacji insektów

29,90 zł

22,90 zł

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Teleskopowa wygodna lupa z podwójnym szkłem
powiększającym zapewnia swobodne obserwowanie
żyjątek. Wysokość pojemniczka można łatwo
zmieniać, powiększenie 2x i 4x. Śr. szkła 45 i 30 mm,
wys. 8 cm

12,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Efekt soczewki - nie patrzeć na słońce przez lupę.

Pochłaniacz dźwięku młodego
odkrywcy

Plastikowy pojemnik z nakładką na statywie ze
szkłem powiększającym o śr. 10 cm. Może służyć do
obserwowania obiektów w powiększeniu.

Urządzenie pozwalające na słuchanie dźwięków
natury w przestrzeni otwartej. Odebrany sygnał
dźwiękowy jest wzmacniany i przekazywany do
słuchawek podłączonych do wyjścia w urządzeniu.
Do działania wymagane jest użycie 1 baterii 9 V
(6R61), brak w zestawie. Wbudowany ogranicznik
głośności. Wym.: 28 x 7 cm i 26 x 15 x 4 cm, kabel
o dł. 115 cm

507003MB

514051MB

Pojemnik ze szkłem powiększającym

129,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Efekt soczewki - nie patrzeć na słońce przez lupę.
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109,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

www.novumedukacja.pl

Pojemniki do obserwacji okazów zestaw klasowy

Komplet 24 pojemników powiększających
z tworzywa sztucznego w poręcznej walizce.
Wym. walizki: 24,5 x 21,5 x 5 cm, wym. pojemników
4 x 4 x 4 cm

604268MB

Infolinia: 801 003 084

179,90 zł

Zestaw latarek ze stacją dokującą

Proste w użyciu latarki, które można ładować, co
oznacza, że nie potrzebujemy do nich baterii i nie
będą dawać słabszego światła, gdy baterie się
kończą. Diody LED zapewniają stały poziom światła
przez maksymalnie 2 godziny, a potem należy je
naładować (ładowanie trwa 3-4 godziny). Posiadają
wskaźnik żywotności baterii i duży, łatwy w użyciu
włącznik. Podstawa do ładowania w komplecie. 6 szt.

699,90 zł

Lornetka zachęci dziecko do spędzania czasu na
świeżym powietrzu i poznawania świata poprzez
zabawę. Pomoże rozwinąć zainteresowania zarówno
przyrodnicze, jak i techniczne. Powiększenie
sześciokrotne. Soczewka o śr. 35 mm. Dł. 15 cm

Podświetlany mikroskop, który po wyjęciu
z podstawy służy jako ręczny mikroskop
podświetlany (LED) z płynną regulacją ostrości.
Umieszczony na podstawie umożliwia oglądanie
preparatów mikroskopowych. Powiększenie:
20x...40x. Zasilanie bateryjne (3 x AG12) - brak
w zestawie. W komplecie podwójne szkiełko na
preparat (wykonane z pleksi). Wym.: 7 x 5,5 x 10 cm

514037MB

571135MB

Lornetka

59,90 zł

39,90 zł

Materiały edukacyjne

Przyroda i ekologia

356107MB

Mikroskop ręczny z podświetleniem

Mikroskop cyfrowy
Zestaw 6 kolorowych mikroskopów przenośnych, dzięki którym można uzyskać
powiększenie 120x z zoomem optycznym 2x. Każdy mikroskop posiada jasną diodę
LED, dzięki której oglądany obraz jest wyraźny i ostry. Są idealne do zajęć w terenie.
Każdy mikroskop wymaga użycia 1 baterii AA.

Mikroskop jest znakomitym narzędziem do obserwacji niewidocznych dla oka
elementów przyrody. Podświetlenie znacznie ułatwi oglądanie preparatów.
Mikroskop cyfrowy o powiększeniu 20x 30x 60x, powiększenie optyczne 15x 30x
60x. Podwójna lampka LED do podświetlania preparatów. Sensor CMOS
o rozdzielczości 300K pixeli, przycisk do szybkiego zapisywania obrazów, sterowniki
USB.

356100MB

514044MB

Mikroskopy kieszonkowe

499,90 zł

219,90 zł

Zestaw do doświadczeń
Zestaw, dzięki któremu można obserwować zjawisko naturalnej filtracji wody.
Zawartość: zestaw do filtrowania wody, żwir 65 g 3 szt., piasek 65 g 3 szt., węgiel
aktywny 90 g 3 szt., papier filtracyjny o śr. 6 cm 12 szt., miarka o poj. 50 ml, gogle
ochronne.

Zestaw do wykonywania doświadczeń z wodą, składa się z 42 części. Dzięki
niemu w prosty sposób można wykazać, że lód pływa na wodzie, jakie są zmiany
temperatury podczas jego topnienia w wodzie oraz ukazuje w jaki sposób zachodzą
zmiany wyporności w wodzie morskiej. Zawartość: 2 podstawki o wym.:
15,5 x 5 x 5 cm, 8 probówek, 5 zbiorników, 5 pipet, 5 strzykawek, 1 wąż o dł. 5 m,
3 termometry, 8 korków, 5 lejków.

514055MB

306177MB

Zestaw do filtrowania wody - pionowy

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

229,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Stacja pogody

Prosta w obsłudze i funkcjonalna stacja pogodowa
to świetny instrument badawczy dla młodych
odkrywców. Stacja pozwala na badanie aktualnego
stanu pogody czy dokonywanie prognoz
temperatury. Stacja składa się z trzech sześcianów,
które można zastosować osobno, lub połączyć
je by stworzyć prawdziwe centrum pogodowe.
Stację pogodową montujemy na załączonej tyczce
którą należy wbić w ziemię i ustawić pionowo pod
gołym niebem, w miejscu nieosłoniętym ścianami.
Wykonana z tworzywa sztucznego.
Wym.: 8 x 8 x 8 cm, dł. tyczki 33 cm

306189MB

Termometr zewnętrzny

Termometr ze skalą od -30 do 110 st.
C. Znajduje się w obudowie, na której
umieszczone zostało 6 kolorowych
suwaków, za pomocą których można
zaznaczać temperaturę z poprzednich
pomiarów. Termometr można wyjąć
z obudowy. Wym. obudowy: 3,7 x 32,5 x
2 cm, wym termometru 6 x 30 cm

149,90 zł

604182MB

39,90 zł

Stacja pogody

Stacja pogody pozwala na obserwowanie
prędkości, kierunku wiatru, opadów
i temperatury, jak również obserwowanie
w czasie dnia ruchu Słońca. Wys.: 116 cm

507014MB

299,90 zł

Wiatrometr - anemometr

Przyrząd umożliwiający obserwację i pomiar siły
wiatru. Wykonany z kolorowego plastiku, posiada
4 obracające się ramiona, połączone ze wskaźnikiem
odwzorowującym siłę wiatru. Wys.: ok. 33 cm

507001MB

149,90 zł

Obieg wody w przyrodzie

Wszystkich 5 instrumentów pogodowych: barometr,
kompas, hydrometr, standardowy termometr
i termometr min/max znajduje się w specjalnie
zaprojektowanej obudowie o powierzchni
suchościeralnej, która umożliwia ekspozycję
zrobionych wcześniej pomiarów. Wszystkie elementy
mają stałą, łatwą do odczytania skalę
Wym.: 30 x 38 cm

Skąd bierze się deszcz? Dlaczego rzeka płynie?
Zademonstruj cykl wodny: wypełnij zbiornik wodą,
umieść kostki lodu na chmurce i wykorzystaj
lampkę, która będzie słońcem - zobacz co będzie
się działo? Słońce spowoduje wyparowywanie wody
ze zbiornika wodnego. Zwiększająca się para wodna
powoduje skraplanie się zimnej chmury. Zaczyna
padać deszcz. Rzeki zbierają padający deszcz
i transportują go z powrotem do zbiornika wodnego.
Cykl zamyka się. Symulator składa się z: zbiorniczka
na wodę, pokrywy, nakładki na chmurę, podstawki.
Wym.: 12 x 51 x 31 cm

507026MB

604131MB

Stacja pogody

559,90 zł

299,90 zł

Deszczomierz

Deszczomierz z przezroczystego tworzywa
sztucznego. Proste w obsłudze i dokładne,
wyskalowane w milimetrach urządzenie do pomiaru
poziomu wody z opadów atmosferycznych.
Wskaźnik można postawić lub umieścić w ziemi za
pomocą dostarczonego kolca. Pokrywka zapobiega
rozlaniu wody podczas przenoszenia.
Wym.: 16 x 8 cm

507027MB

59,90 zł

Zestaw Zjawiska pogodowe

Zestaw ożywi każde zajęcia, które poruszają tematykę przyrody, pogody
i otaczającego nas świata. Duże drewniane tablice z wyciąganymi elementami
(promyczki, kropelki, śnieżki) symbolizującymi różne zjawiska meteorologiczne
sprawią, że dzieci spojrzą na tę tematykę z zupełnie nowej, świeżej perspektywy.
Zawartość:
1.Zjawiska atmosferyczne:
- 7 podstawek o wymiarach 23 x 16 cm, z luźno umieszczonymi elementami na
zasadzie puzzli, które przedstawiają podstawowe zjawiska atmosferyczne
- słońce z oddzielnymi promykami (w dwóch wielkościach),
- słońce (z oddzielnymi promykami) i chmura,
- 3 chmury,
- chmura i 5 kropli,
- chmura i błyskawica,
- pochylone drzewo w 2 elementach (pień i korona),
- śnieżynka (6 oddzielnych elementów).
2.Chmury i chmurki:
- 3 podstawki o wymiarach 23 x 16 cm,
- 9 chmurek w 3 rozmiarach i w 3 odcieniach niebieskiego,
- 20 kropli małych oraz dużych.
3.Tęcza:
- podstawka o wymiarach 23 x 16 cm,
- 19 wyciąganych elementów w 7 barwach tęczy.
4.Parasolki:
- podstawka o wymiarach 23 x 16 cm,
- 15 wyciąganych elementów składowych parasola, dwustronnie drukowanych
(6 motywów nadruku - kropki, paski, kratki, serduszka, kwiatki oraz jednolity kolor
żółty).
Cały zestaw znajduje się w drewnianej skrzynce o wymiarach 37 x 26 x 8,5 cm

089027MB

599,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Infolinia: 801 003 084

Preparaty oraz więcej mikroskopów
dostępne na www.novumedukacja.pl

Mikroskop cyfrowy Levenhuk DTX 700 LCD

1 599,90 zł

Materiały edukacyjne

011202MB

Przyroda i ekologia

Mikroskop posiada:
- kamerę 5 Mpix i kolorowy wyświetlacz LCD.
- górne oświetlenie LED z regulacją jasności
- wbudowany filtr polaryzacyjny
- możliwość rejestrowania obrazów i filmów; obraz jest przesyłany do zewnętrznego wyświetlacza
- oprogramowanie do przetwarzania obrazów z funkcją pomiaru
- zasilacz sieciowy lub wbudowana bateria
DANE TECHNICZNE:
- Głowica: kolorowy wyświetlacz LCD 12,7 cm (5”)
- Materiał układu optycznego: szkło optyczne
- Powiększenie x 10–300 z przybliżeniem cyfrowym 10–1200
- Regulacja ostrości: ręczna, 5–70 mm
- Korpus: tworzywo sztuczne
- Podświetlenie: LED
- Regulacja jasności: tak
- Zasilanie: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 V, 2 A, wbudowana bateria litowo-jonowa 3,7 V/2500 mAh
- Czas pracy: 3 godziny; czas ładowania: 7 godzin
- Typ źródła oświetlenia: 8 diod LED
- Filtry: polaryzacyjny
- Zakres temperatur: od -10 do 65 stopni Celsjusza
- Megapiksele: 5
- Nagrywanie wideo: tak
- Szybkość klatek: 30 fps
- Format obrazu: jpeg
- Oprogramowanie: oprogramowanie do rejestrowania oraz przetwarzania zdjęć i filmów z funkcją
wykonywania pomiarów obiektów
- Interfejs komputera: USB 2.0, TV, HDMI
- Wymagania systemowe: Windows 7/8/10,
Mac 10.14 i nowsze wersje, co najmniej P2 1 GHz, 512 MB pamięci RAM, karta wideo 512 MB, gniazdo
USB 2.0, napęd CD-ROM

Mikroskop WF10x

Mini mikroskop do codziennego użytku w pracowni biologicznej. Zasilany za
pomocą baterii (2 x AA, brak w zestawie). Wyposażony w podwójny system
oświetlenia próbek: światłem naturalnym (za pomocą przestawnego zwierciadła)
oraz światłem sztucznym (pochodzącym ze specjalnej lampy). Okular 20x.
Obiektywy: 15x, 30x, 60x. Powiększenie 300x, 600x, 1200x. W zestawie: skalpel,
szpatułka, pęseta, mieszadełko, 4 fiolki na odczynnikami, probówka z nakrętką,
szalka Petriego, pipeta, 18 etykiet szkiełek, 2 małe fiolki z barwnikiem, szkło
powiększające, kubek z miarką, zestaw 5 preparatów i 18 pustych szkiełek.
Wym.: 9 x 13 x 23 cm, walizka o wym.: 28 x 11,5 x 26 cm

Mikroskop optyczny do codziennego użytku w pracowni biologicznej. Zasilany
sieciowo. Wyposażony w podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności
światła przechodzącego i odbitego. Zakres powiększenia od 40 do 400 razy.
Głowa lornetki pod kątem 45°, obracana o 360°. Stolik do preparatów z uchwytem
krzyżowym i specjalną skalą poprawiającą dokładność odczytów
- Okular szerokopolowy WF 10x
- Obiektyw achromatyczny 4x, 10x, 40x (S)
- Stolik na preparaty o wym.: 9 x 9 cm
- Regulacja ostrości: 15 mm
- Kondenser NA0.65 z przysłoną
- Oświetlenie LED
- Wym. całkowite: 18,5 x 14 x 29 cm
W zestawie: pokrowiec, nożyczki, pęseta, pipeta, odczynniki, zestaw 15 preparatów.

571260MB

571077MB

Mini mikroskop - zestaw podstawowy

149,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

599,90 zł
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Poznaj przyrodę

3 serie kart po 5 elementów pozwalają dzieciom zapoznać się z kolejnymi etapami
rozwoju motyla, żaby i ptaka. Karty wykonane są z tworzywa sztucznego,
co zapewnia ich trwałość w czasie użytkowania. 15 kart o wym.: 16 x 16 cm

Gra zawiera 6 plansz przedstawiających różne środowiska: ogród, wieś, jezioro, rzekę,
morze i ocean oraz pasujące do nich kartoniki ze zwierzętami. Dzieci uczą się dzięki niej
rozróżniać krajobrazy, rozpoznawać gatunki zwierząt i roślin, porównywać środowiska
życia, wzbogacają swoje słownictwo. Każda plansza jest bogato ilustrowana
i prezentuje to, co znajduje się pod powierzchnią, na niej i powyżej. Wykonane
z grubego kartonu. 6 plansz o wym.: 33 x 23 cm, 48 kartoników o dł. boku 7 cm

500068MB

200143MB

Cykl życia – karty

55,90 zł

Puzzle Rosnące zwierzęta i rośliny

Zestaw 6 układanek przedstawiających cykl rozwoju zwierząt i roślin (kura, żaba,
motyl, pomidor, dynia i słonecznik). Każda układanka składa się z 4 puzzli. Układanki
rozwijają pamięć, zdolność krytycznego myślenia i analizy. 24 puzzle o wym.: 5,6 x
4,8 x 0,5 cm i 4,8 x 4,8 x 0,5 cm

Przyrodnicze memory - Gatunki drzew i krzewów

542057MB

089033MB

39,90 zł

199,90 zł

Zestaw 40 drewnianych płytek o wym.: 8 x 4 cm pomagający w rozpoznaniu
pospolitych gatunków drzew i krzewów na podstawie liści. Skrzynka wykonana
z drewna o wymiarach 23 x 10,5 x 5,5 cm

159,90 zł

Ekologia

Kolorowy świat odpadów - gra
Polegająca na współpracy gra, która uświadamia dzieciom, jak ważne jest zbieranie
i sortowanie odpadów oraz troska o środowisko. Pudełko zawiera: kartonową
planszę o wym.: 39 x 39 cm, 28 kartoników śmieci o wym.: 3 x 3 cm, 4 karty koszy
na śmieci o wym.: 13 x 10 cm, plastikowy pionek o śr. 1,4 i wys. 2,4 cm, 1 kostkę
o boku 2,5 cm, plastikowe szczypce, instrukcję gry

Celem gry jest pokazanie dzieciom i nauczenie ich prawidłowego postępowania
z odpadami oraz wskazanie nieekologicznych nawyków, których powinny unikać.
W trakcie gry uczestnicy natrafiają na scenki przedstawiające pozytywne lub
negatywne zachowania dotyczące odpadów. Reguły gry wymuszają opisywanie
przez dzieci cech pozytywnego zachowania, za co są nagradzane. Plansza
wykonana z tektury o wym.: 40 x 54 cm, dodatkowo w zestawie: książeczka
edukacyjna wraz z instrukcją, 4 pionki, kostka do gry.

200148MB

011015MB

Sprzątanie lasu - gra ekologiczna

179,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

451144MB

89,90 zł

Oszczędzamy energię

6 historii przedstawiających przygody dzieci, które uczą się jak w prosty sposób
oszczędzać energię i wodę. Każda opowieść ilustrowana jest na 5 kartach. 30 kart
o wym.: 16,5 x 13,5 cm

451031MB

149,90 zł

Segregowanie odpadów

Gra uczy klasyfikowania i segregowaniu odpadów w zależności od materiału
z jakiego są wykonane oraz dbania o środowisko. Zawartość: 5 kolorowych,
plastikowych pojemników do złożenia, 35 zdjęć przedstawiających odpady, 1 arkusz
naklejek o wym.: 6 x 6 cm

451005MB

129,90 zł

Oszczędzamy wodę

6 historii przedstawiających przygody dzieci, które uczą się jak w prosty sposób
oszczędzać energię i wodę. Każda opowieść ilustrowana jest na 5 kartach. 30 kart
o wym.: 16,5 x 13,5 cm

451030MB

179,90 zł

Przyroda i ekologia

Karty przedstawiają zdjęcia, które umożliwiają znalezienie różnych sekwencji
recyklingu. Są podzielone na 5 różnych sekwencji po 4 karty. Każda sekwencja jest
łatwa do zidentyfikowania dzięki ramkom w tym samym kolorze. 20 kwadratowych
kart o wym.: 11,5 x 11,5 cm

Materiały edukacyjne

Co nam daje recykling? - karty

Makatka Jak zachować się w lesie
Natura - tablica magnetyczna

Pomoc wspomaga rozwój pojęcia czasu i przestrzeni, potrzeby ochrony
środowiska, spostrzegania wzrokowego, logicznego łączenia faktów, umiejętności
matematycznych, relacji przestrzennych. Zawartość: tablica magnetyczna o wym.:
70 x 50 cm przedstawiająca krajobraz, 100 szt. magnetycznych elementów, torba
z magnesami samoprzylepnymi, 4 torebki z tworzywa sztucznego, instrukcja.

451015MB

379,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Produkt zawiera magnesy. W przypadku
połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o
pomoc lekarską.

wszystkie ceny są cenami brutto

Makatka pokazuje różne aspekty współistnienia człowieka i ekosystemu. Dziecko
w czytelny, syntetyczny sposób może obejrzeć warstwy lasu, rodzaje drzew,
różnorodność liści i ściółki leśnej, zwierzęta małe i duże oraz dowiedzieć się
o korzyściach, które człowiek czerpie z darów, jakimi obdarza nas natura. Plansza
ukazuje, jak łatwo przez brak odpowiedzialności zaburzyć równowagę panującą
w przyrodzie. Znaki zakazu i kosze na śmieci uczą właściwych zachowań.
W zestawie: 40 ruchomych elem. (liście, zwierzęta, krzewy owocowe, znaki, śmieci,
kosze) z przyszytymi rzepami, dzięki którym można przyczepiać je w dowolne
miejsce obrazu. Wym.: 88 x 137 cm

196058MB

pomoce@novumedukacja.pl

699,90 zł
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Ciało człowieka

Magnetyczne plansze - Ciało człowieka

Dwustronne magnetyczne części do ułożenia szkieletu, ciała ludzkiego i mięśni.
Ilustracje pozwalają na przeprowadzanie różnych ćwiczeń z duża grupą dzieci.
W szybki sposób pozwalają złożyć model człowieka. Pomoc dla dzieci w wieku
szkolnym. Zawartość: 17 dwustronnych magnesów, instrukcja. Wys. 92 cm

358034MB

Poznaj ciało człowieka - zestaw

W zestawie: szczegółowy model łatwego do złożenia szkieletu człowieka
(ok. 30 cm), dwa anatomiczne modele do nauki mięśni i układów oraz specjalne
karty (16 szt.) ze stojakiem, dzięki którym poznasz funkcje narządów człowieka.
Dodatkowo do zestawu dołączono ilustrowany podręcznik, który oprowadzi po
zakamarkach ludzkiego ciała!

Ciało człowieka - gra edukacyjna

023141MB

144386MB

59,90 zł

139,90 zł

Ciało człowieka to gra edukacyjna dla dzieci, które interesują się zdobywaniem
wiedzy na temat ludzkiego ciała. Dzięki grze mogą poznać zagadnienia związane
z anatomią człowieka. Zawartość: dwustronna plansza, cztery podstawki pod pionki,
56 kart z pytaniami, 24 żetony, plakat, instrukcja.

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Puzzle warstwowe - dziewczynka

Puzzle ze sklejki lakierowanej pokazują budowę ciała dziewczynki. 28 elem.
Wym.: 29 x 14,5 x 2 cm

532131MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Puzzle warstwowe - chłopiec

Puzzle ze sklejki lakierowanej pokazują budowę ciała chłopca. 28 elem.
Wym.: 29 x 14,5 x 2 cm

532132MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

332

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

Wykonany z PCV. 40 ruchomych części. Wym.: 40 x 32 x 85 cm

571003MB

1 399,90 zł

349,90 zł

Ucho człowieka- model

Oko człowieka- model

Wykonane z PCV, podzielone na 6 części. Wym.: 42 x 24 x 16 cm

Wykonane z PCV, podzielone na 6 części. Wym.: 12 x 12 x 25 cm

571005MB

571199MB

99,90 zł

571006MB

199,90 zł

Przyroda i ekologia

Ten model przedstawia szkielet, położenie i rozkład naczyń krwionośnych oraz
obwodowego układu nerwowego. Wykonany z PVC, umieszczony na podstawie.
Wys.: 85 cm

Materiały edukacyjne

Szkielet z sercem i naczyniami
Korpus z głową 40 elem.- model

Zęby i szczoteczka
Szczegółowy model do nauki anatomii serca. Umieszczony na stojaku. Rozmiar
rzeczywisty.

Zestaw służący do prezentacji poprawnej higieny jamy ustnej i zębów. Zęby
umieszczone są w dużej plastikowej szczęce, która się otwiera, dzięki czemu
możliwe jest zademonstrowanie wszystkich technik szczotkowania zębów.
Szczoteczka do zębów o dł. 36 cm, szczęka o wym.: 24 x 19 x 14 cm

571181MB

514029MB

Model serca

99,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

139,90 zł
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Wiem co jem
Owoce w koszyku do zabawy

Zestaw kolorowych, drewnianych produktów
z filcowymi listkami. W komplecie pleciony
koszyczek do przechowywania.
Wym.: 5-11 cm. wym. koszyka 21 x 17 x 17 cm. 7 el.

521263MB

89,90 zł

Puzzle dla dzieci Zdrowa żywność
Skąd pochodzi pożywienie?

Zestaw kolorowych, drewnianych produktów
z filcowymi listkami. W komplecie pleciony
koszyczek do przechowywania. Wym.: 5-11 cm,
wym. koszyka 21 x 17 x 17 cm. 10 elem.

Karty ze zdjęciami przedstawiającymi żywność.
Karty należy dopasować do sześciokątnych
obrazków, gdzie ukazane jest naturalne środowisko,
z którego pochodzi pożywienie (korzeń, sadzonka,
drzewa, morze, zwierzęta). Gra uczy klasyfikowania
pożywienia w zależności od jego pochodzenia.
30 zdjęć z twardej tektury o wym.: 7,5 x 7,5 cm,
5 sześciokątów o boku 7,5 cm

521264MB

451002MB

Warzywa w koszyku do zabawy

89,90 zł

109,90 zł

Zestaw 9 wielkoformatowych puzzli edukacyjnych,
składających się z 3 lub 4 elementów. Puzzle
przedstawiają zdrową żywność: warzywa i owoce
takie jak: pomidory, pomarańcze, brokuły, banany
czy awokado. Wykonane z grubego kartonu
wysokiej jakości. 32 elem. o wym.: od 10,5 x 7,2 x
0,2 do 17 x 10,3 x 0,2 cm. Całość w kartonowym
pudełku o wym.: 25 x 19 x 7,5 cm, z wyciąganym
plastikowym uchwytem.

451124MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Piramida zdrowego żywienia
Alergie i nietolerancje pokarmowe

Ta gra pozwala poznać najpopularniejsze pokarmy i dowiedzieć się, które
z nich wywołują alergie i nietolerancje oraz ich objawy. Zawartość: 8 kart
przedstawiających nietolerancje pokarmowe śr. 9 cm, 45 kart z pokarmami
śr. 7,5 cm, 12 kart „ratunkowych”.

451130MB

129,90 zł

Kolorowa piramida pokarmowa to ciekawa gra, która przedstawia zasady
prawidłowego odżywiania się. Dzieci podczas zabawy uczą się o tym, ile porcji
różnych grup produktów powinno być w posiłkach, które zjadamy w ciągu dnia. Gra
wdraża do zdrowego trybu życia, racjonalnego dobierania produktów spożywczych
i spożywania posiłków. W zestawie: plansza o wym.: 67 x 46 cm, 54 kartoniki
z symbolami produktów spożywczych, kostka do gry.

451083MB

169,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Makatka - piramida żywieniowa

Makatka to estetyczna dekoracja sali, miękka zabawka i pomoc edukacyjna
w jednym. Pomoże rozmawiać z najmłodszymi o tym, jak ważne są zdrowy tryb
życia i zbilansowana dieta. Na makatce z naszytą piramidą żywieniową można
dowolnie przytwierdzać ruchome elementy wyposażone w rzepy, pokazując
w ten sposób między innymi właściwą częstotliwość jedzenia różnych produktów
spożywczych. Zestaw zawiera 46 ruchomych elem. o wym.: od 9 x 6,5 x 1,3 cm do
36 x 30 x 7 cm, w tym: torbę na jedzenie, smutną i wesołą buźkę, 5 prostokątów
z nazwami posiłków, 5 kół z aktywnościami fizycznymi, 33 różne produkty
spożywcze. W górnej części znajdują się szlufki umożliwiające zawieszenie makatki
na ścianie. Wym. makatki: 124 x 92 cm, gr. makatki z naszytą piramidą: 2 cm

196079MB
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799,90 zł

Polska i świat

Magnetyczna mapa Polski

Kolorowa mapa Polski wprowadza w świat
zagadnień geografii, środowiska i miast Polski.
Ruchome elementy dają możliwość omówienia
danego zagadnienia w ujęciu przestrzennym. Uczeń
poznaje położenie na mapie krain geograficznych,
nazwy podstawowych pasm górskich, rzek
oraz sąsiadów naszego państwa. Możliwość
umieszczenia elementu magnetycznego w różnych
obszarach na mapie daje szansę pokazania dziecku
zjawisk występujących w różnych rejonach kraju,
otwierając pole do dyskusji. Zestaw zawiera
mapę oraz 55 magnesów należących do Zestawu
podstawowego. Zestaw podstawowy to serie
magnesów w kategoriach: miasta, sąsiedzi Polski,
poznaj swój kraj, rzeki i morze, góry, zwierzęta.
Pomoc przeznaczona do wzbogacania zajęć
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, do pracy
grupowej i indywidualnej. Dodatkowe magnesy
zawarte w kolejnych seriach obejmują tematykę
z zakresu kształcenia klas 4-6. Mapa o wym.:
60 x 52 cm, 55 magnesów o wym.: 3 do 6 cm

199123MB

199,90 zł

Przyroda i ekologia

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów
lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast
zwrócić się o pomoc lekarską.

Seria magnesów przeznaczona do pracy
z Magnetyczną mapą Polski (199123MB,
sprzedawana osobno). Pomaga dzieciom poznać
ciekawostki związane z Polską, które wzbogacają
podstawową wiedzę młodego erudyty. Praca
z ruchomymi elementami i mapą stymuluje rozwój
orientacji przestrzennej. Pomoc zawiera obiekty
przyrodnicze, kulturalne, dziedzictwa naturalnego
i antropogenicznego w zakresie pojęć: największy,
najwyższy, najgłębszy, najdłuższy, najstarszy,
najgrubszy, najdziwniejszy, najsłynniejszy, najdalej
wysunięty, najwyżej i najniżej położony. Piankowe
magnesy z powierzchnią wykonaną z lakierowanego
kartonu. 30 szt. Śr. 3,5 cm

199127MB

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów
lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast
zwrócić się o pomoc lekarską.

Komplet magnesów Parki Narodowe
w Polsce

Seria magnesów przeznaczona do pracy
z Magnetyczną mapą Polski (199123MB,
sprzedawana osobno). Obejmuje temat parków
narodowych, wzbogacając dyskusję o obszarach
chronionych w Polsce. Pomoc umożliwia zapoznanie
dzieci z rozmieszczeniem najważniejszych obszarów
chronionych na terenie naszego kraju, symbolami
parków. Do pomocy dołączona jest tabela
zawierająca zestawienie najważniejszych informacji
o parkach narodowych i instrukcja. 24 szt. Śr. 3,5 cm

Stroje i kultura ludowa Polski. Zestaw
znaczków do magnetycznej mapy
Polski

199129MB

199128MB

49,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów
lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast
zwrócić się o pomoc lekarską.

Komplet magnesów przedstawiających stroje
ludowe z różnych regionów Polski, a także
charakterystyczne dla nich wzory i przedmioty.
Piankowe magnesy z powierzchnią wykonaną
z lakierowanego kartonu. 9 szt. o śr. 7 cm, 18 szt.
o śr. 3,5 cm

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów
lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast
zwrócić się o pomoc lekarską.

Materiały edukacyjne

Komplet magnesów Naj… w Polsce

Mapa Polski - makatka

Makatka przedstawiająca mapę Polski jest doskonałą pomocą przybliżającą
uczniom pojęcia geografii: morze, jeziora, rzeki, góry itd. Nazwy miast
i charakterystyczne elementy przyczepiane są na rzepy, co daje możliwość licznych
ćwiczeń. Jedna etykieta jest pusta, dzięki czemu można zaznaczyć na mapie
własną miejscowość. Dodatkowe elementy jak Neptun, Syrenka czy smok, stanowią
wizualizację symboli miast i związanych z nimi legend. Wym.: 84 x 87 cm

196015MB

559,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Poznajemy miasta Polski

Pomoc składa się z plansz przedstawiających charakterystyczne obiekty wybranych
miast Polski: Warszawy, Gdańska, Krakowa i Łodzi (zdjęcia i uproszczone rysunki
oraz herby miast). Do kart dołączona jest książeczka z legendami oraz rysunkami
do pokolorowania (możliwość kserowania). Praca z pomocą ma na celu wzbudzanie
zainteresowań tekstem mówionym i poznanie legend, doskonalenie zdolności
kojarzenia, budzenie świadomości narodowej, poznawanie wybranych miast
Polski, charakterystycznych dla naszego kraju, rozwijanie zainteresowania pięknem
i historią naszej ojczyzny. Doskonałym uzupełnieniem pomocy jest Mapa Polski
(196015MB). 20 plansz formatu A3.

199009MB

109,90 zł

Moja piękna Polska

Geopuzzle 2 w 1, dzięki którym najmłodsi mogą poznać wszystkie aspekty naszego
kraju poprzez zabawę. Wielka mapa jest dwustronna: z przodu jest to mapa
administracyjna zabytków, regionów, miast i województw, a na odwrocie - mapa
fizyczna, gór, jezior, rzek, i wiele informacji na temat flory i fauny. Ponadto znajdziesz
opisy regionów z mnóstwem informacji i ciekawostek o kulturze, społeczeństwie
i gospodarce. 108 elem. o wym.: 9 x 5,5 cm, wym. po złożeniu: 47 x 66 cm

023092MB

49,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Plansza dydaktyczna - Polskie godło, barwy, hymn

Polska - wokół symboli narodowych

Pomoc pomaga zapoznać uczniów najmłodszych klas z trudnym i często
abstrakcyjnym zagadnieniem symboli narodowych. W oparciu o zabawy plastyczne,
muzyczne, ruchowe i ćwiczenia na koncentrację staramy się wprowadzić dzieci
w zagadnienia związane z Polską. Pomoc porusza tematy takie jak: godło, flaga,
kraj, stolica (Gniezno, Kraków, Warszawa), narodowość, obywatelstwo, waluta
obowiązująca w Polsce, prezydent, premier, król. Łącząc ćwiczenia z kilku obszarów
percepcji dziecka umożliwiamy mu prawidłowy rozwój w oparciu o wieloaspektowe
kształcenie zintegrowane. Dołączone karty pracy, plansze w formacie A3 i A4,
zdjęcia i mapy ułatwiają nauczycielowi prowadzenie lekcji.

199058MB

Polska - dwustronna mapa fizyczna/do ćwiczeń 145 x 140 cm

Mapa zawiera informacje o krainach geograficznych i głównych drogach.
Dodatkowo naniesiono obszary parków narodowych i punktowo parki krajobrazowe
waz z ich opisem. Rewers mapy to ćwiczeniowa wersja (bez nazewnictwa) idealna
do powtórzenia wiedzy o Polsce z różnych zakresów edukacji szkolnej. Laminat
pokrywający stronę do ćwiczeń daje możliwość pisania po mapie pisakami
suchościeralnymi. Skala 1:500 000. Oprawa: rurki PCV. Wym.: 145 x 140 cm

079101MB

Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g.
Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. Wym.: 70 x 100 cm

Godło RP w ramce

817071MB

093059MB
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99,90 zł

369,90 zł

Godło w ramie. Wym.: 31,5 x 36 x 1,5 cm

Infolinia: 801 003 084

42,90 zł

1. Globus 220 zoologiczny z opisem

Globus przedstawiający występowanie różnych
gatunków zwierząt, wraz z książeczką opisującą je.
Śr.: 22 cm, wys.: 30 cm

027006MB

1

2

5

55,90 zł

2. Globus fizyczny mały
Śr.: 16 cm, wys.: 23 cm

027001MB

32,90 zł

3. Globus fizyczny

Śr.: 22 cm, wys.: 30 cm. Stopka i cięciwa wykonane
z plastiku.

027002MB

44,90 zł

3

4

4. Globus polityczny
Śr.: 22 cm, wys.: 30 cm

027003MB

44,90 zł

5. Globus fizyczny podświetlany
Śr.: 32 cm, wys.: 48 cm

179,90 zł

Materiały edukacyjne

Przyroda i ekologia

027005MB

Dmuchany globus

Oryginalny, nadmuchiwany globus posiada kontury wszystkich kontynentów.
Na piłkę można nanosić suchościeralnym mazakiem nazwy państw oraz dowolne
miejsca geograficzne (rzeki, góry). Pomoc sprawdza się na zajęciach w grupach
jak i pracy indywidualnej. Śr.: 67,5 cm

358037MB

109,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Puzzle Mapa świata

Żagle na wiatr, kurs na przygodę! Jesteście gotowi
na spotkanie z dzikimi zwierzętami, obserwowanie
zachwycających roślin i zwiedzanie wyjątkowych
miejsc? W każdym zakątku świata czekają
tajemnicze odkrycia i niezliczona ilość ciekawostek.
168 elem., wym. po złożeniu: 98 x 68 cm

815106MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Puzzle edukacyjne - mapa świata

Mapa Europy - puzzle

Puzzle z mapą polityczną świata. Zaznaczono na niej
państwa i stolice, większe i ważniejsze miasta oraz
sieć hydrograficzną. 260 elem. wym. po złożeniu:
60 x 40 cm

Mapa Europy wykonana ze sklejki. Składa się z 19
elem. z drewnianymi uchwytami. Nakładanka uczy
i utrwala nazwy i położenie państw europejskich.
Pomoc przydatna na lekcjach geografii lub
środowiska. Wym.: 29 x 29 x 1 cm

027013MB

073030MB

49,90 zł

45,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Świat niezwykły - mapa dla dzieci 140 x 100 cm

Kolorowa mapa ścienna pokazuje małym odbiorcom świat inny niż na tradycyjnych
mapach. Dzięki niej odkryją bogactwo krajobrazów. Zobaczą,
że Ziemia nie jest wielką równiną – ani na lądach, ani – tym bardziej – na oceanach,
odkryją, że lądy bardzo się od siebie różnią, za sprawą kolorowych rysunków
poznają rozmieszczenie niektórych formacji roślinnych i gatunków roślin oraz
charakterystycznych dla różnych kontynentów i oceanów zwierząt. Z tą mapą,
kształtowanie wiedzy małego odbiorcy o świecie przyrody stanie się fascynujące!
Wym.: 140 x 100 cm, skala 1:30 000 000.

079008MB

Polska - dwustronna mapa fizyczna z elementami ekologii/
hipsometryczna, 140 x 100 cm

Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni,
krainy geograficzne oraz najważniejsze formy ochrony przyrody w Polsce. Awers
-Klasyczna poziomicowa mapa fizyczna Polski przedstawiająca układ krain
geograficznych wzbogacona została dodatkowo o informacje na temat ochrony
środowiska. Zaznaczono na niej parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodnobłotne objęte konwencją Ramsarską oraz rezerwaty biosfery wpisane na światową
listę UNESCO. Rewers - na rewersie znajduje się mapa konturowo-hipsometryczna
do ćwiczeń. Zawiera ona przebiegi poziomic, sieć hydrograficzną Polski oraz
kontury granic państwowych. Obrysem zabudowy zaznaczono miasta powyżej
100 000 mieszkańców. Mapa foliowana, oprawiona w drewniane wałki.
Skala 1 : 750 000.

137210MB
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299,90 zł
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89,90 zł

Europa - dwustronna mapa fizyczna z elementami ekologii/
polityczna (2017), 160 x 120 cm

Dwustronna ścienna mapa szkolna do geografii przedstawiająca ukształtowanie
powierzchni Europy. Klasyczna mapa fizyczna Europy została wzbogacona
dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska. Pokazane jest na niej
rozmieszczenie rezerwatów biosfery wpisanych na światową listę UNESCO.
Na rewersie przedstawiony jest najbardziej aktualny podział polityczny Europy
(uwzględnia powstanie Kosowa). Układ państw i ich granice oraz główne miasta
i regiony pokazane są na tle reliefu powierzchni ziemi. Na mapie pokazano sieć
głównych dróg, ważne linie promowe, największe lotniska i porty morskie. Mapa
foliowana, oprawiona w drewniane wałki. Skala 1 : 4 000 000.

137206MB

Infolinia: 801 003 084

299,90 zł

Kosmos
Puzzle z układem słonecznym

Słońce rzuca światło na wszystkie otaczające je
planety. Dzięki tej układance dzieci dowiedzą się
więcej o naszym układzie słonecznym. Zawiera
planety z drewna, słońce świecące dzięki diodzie
LED i plakat z nazwami planet. Do działania lampki
wymagana jest jedna bateria CR2025. Puzzle
wykonane z kartonu. 102 elem. Śr. 60 cm.
W zestawie: puzzle, dwustronny plakat o śr. 30 cm
(napisy m. in. w jęz. angielskim), lampka LED słońce
o śr. 9 cm, 8 planet wykonanych z płyty MDF, o śr.
od 3,5 do 7,5 cm. Produkt wymaga baterii (nie ma
w zestawie).

531188MB

119,90 zł

Dzieci w trakcie zabawy mogą wyznaczać,
określać główne i pośrednie kierunki. Za pomocą
trójwymiarowego, obracającego się wskaźnika,
który przemieszczamy wokół kuli ziemskiej możemy
odczytać kierunek, biegun szukanego miejsca.
Magnes znajdujący się wewnątrz wskaźnika obraca
się. Śr. kuli 10 cm. Wym. wskaźnika: 12,5 x 3,5 cm

354010MB

169,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów
lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast
zwrócić się o pomoc lekarską.

Model Ziemi

Miękki model Ziemi wykonany z pianki pomoże
małym odkrywcom doświadczyć i poznać wnętrze
naszej planety. Śr.: 13 cm

358011MB

85,90 zł

Magnetyczny zestaw Układu Słonecznego

Projektor - poznajemy kosmos

Prosty w obsłudze projektor pomoże rozwinąć u dzieci zamiłowanie do nauki
o kosmosie od najmłodszych lat. Pozwala wyświetlać obraz gwiazd i planet niemal
na każdej powierzchni. Zestaw zawiera trzy dyski, każdy przedstawia osiem
obrazów. Wyposażony z uchwyt ułatwiający przenoszenie oraz solidną podstawę.
Funkcja automatycznego wyłączania pozwala na oszczędność baterii.
Śr.: 14 cm, 3 tarcze o śr.: 7 cm

358098MB

139,90 zł

Bardzo ciekawy, realistyczny zestaw planet, który w doskonały sposób ułatwi
dzieciom zrozumienie i poznanie całego Układu Słonecznego. Planety są bardzo
kolorowe mocowane na magnesach, które można przyczepiać na różnych tablicach.
Śr. słońca: 25 cm

358033MB

129,90 zł

OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera magnesy, które przyciągnięte do siebie w organizmie człowieka mogą
być przyczyną poważnych obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Materiały edukacyjne

Przyroda i ekologia

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Magnes a Ziemia

Multimedialny Układ Słoneczny

Model ukazuje Słońce, księżyc i 8 planet w ruchu. Słońce jest podświetlane
od środka żarówką i oświetla krążące wokół planety. Kolumna jest czarna i znika
w ciemności. Model jest uproszczeniem Układu Słonecznego, planety krążą tu wokół
Słońca z tą samą prędkością. Zaletą pomocy jest fakt, iż kopułę Słońca można
wymienić na przezroczystą półkulę wyświetlającą najważniejsze gwiazdozbiory.
Wym.: 34,5 x 26 x 17 cm. Produkt wymaga baterii (nie ma w zestawie).

358036MB

219,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Programy multimedialne
Program multimedialny Zajęcia Logopedyczne mTalent
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE I to:
- największa na rynku liczba interaktywnych ekranów do ćwiczeń poszczególnych głosek,
- ponad 25 rozdziałów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej,
- blisko 2000 ćwiczeń interaktywnych (ćwiczenia typu: odsłuchiwanie i nagrywanie własnej wersji materiału językowego, łączenie elementów,
kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do
pracy z grupą dzieci (np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a także ćwiczenia oparte na tekście, np. uzupełnianie luk
w zabawnych rymowankach logopedycznych, układanie tekstu według kolejności, uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne)
- kartoteka (baza danych dla logopedy), która pozwala prowadzić zapiski dotyczące zajęć z uczniami i monitorować ich postępy,
- ćwiczenia z tradycyjnych etapów terapii głosek oraz etapów ponadstandardowych,
- prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy („fonetycznie czysty”),
- zestaw dodatkowych materiałów (pomoce tradycyjne, setki drukowalnych kart pracy, poradnik metodyczny z notatnikiem logopedy, książka
z autorskimi wyliczankami logopedycznymi, mikrofon, głośniki, słuchawki i inne).

031900MB
1 890,00 zł
Wymagania techniczne:
- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro
w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro
w wersji Windows Store (Windows 8.1,
Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB
RAM
- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe
(Safari)
- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro
w wersji iOS App Store wymagana wersja
systemu iOS 10.0 lub wyższa
- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge);
dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej
2GB RAM
- Linux (Chrome i Firefox)

Multimedialną zawartość programu mTalent Zajęcia logopedyczne I stanowi blisko 2000 ćwiczeń interaktywnych oraz ponad 400 kart pracy do wydruku.
W programie mTalent Zajęcia logopedyczne I znajduje się materiał z następujących obszarów:
- Głoska SZ, Ż, CZ, DŻ, S, Z, C, DZ, Ś, Ź, DŹ, Ć, L, R
- Różnicowanie S – Z, C – DZ -Różnicowanie głosek szeregu syczącego, S, Z, C, DZ, SZ – Ż, CZ – DŻ, Z –Ż, S –SZ, L – J, R – L, głosek trzech szeregów
-Tematyczne (np. grupowe) zajęcia logopedyczne - profilaktyka logopedyczna
- Moduł wspomagający diagnozę i ewidencję zajęć: KARTOTEKA + Dodatek wspomagający diagnozę logopedyczną (badanie mowy)
Dodatkowo w skład zestawu programu mTalent Zajęcia logopedyczne I wchodzą:
- tradycyjne elementy wyposażenia: mikrofon, słuchawki, głośniki,
- drukowane elementy wyposażenia: pięknie ilustrowana książka z wyliczankami logopedycznymi, instrukcja użytkowania, dokument licencyjny,
gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych, a także LOGOPEDYCZNIK - publikacja, w której znajdują
się: materiał wyrazowy do każdej głoski, notatnik logopedy, scenariusze tematycznych zajęć logopedycznych, a także poradnik metodyczny.
BEZPŁATNE wsparcie techniczne producenta.
BEZPŁATNA wersja demonstracyjna: www.demo.mTalent.pl

Program multimedialny Zajęcia logopedyczne 2 mTalent
Program mTalent ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE II to:
- największa na rynku liczba interaktywnych ekranów do ćwiczeń poszczególnych głosek,
- ponad 20 tytułów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej,
- ponad 1300 ćwiczeń interaktywnych (ćwiczenia typu: odsłuchiwanie i nagrywanie własnej wersji materiału językowego, łączenie elementów,
kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy
z grupą dzieci ((np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a także ćwiczenia oparte na tekście, np. uzupełnianie luk
w zabawnych rymowankach logopedycznych, układanie tekstu według kolejności, uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne)
- Kartoteka (baza danych dla logopedy), która pozwala prowadzić zapiski dotyczące zajęć z uczniami i monitorować ich postępy,- ćwiczenia z tradycyjnych
etapów terapii głosek oraz etapów ponadstandardowych,- prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy („fonetycznie czysty”),
- zestaw dodatkowych materiałów (pomoce tradycyjne, setki drukowalnych kart pracy, poradnik metodyczny z notatnikiem logopedy, książka z autorskimi
wyliczankami logopedycznymi, mikrofon, głośniki, słuchawki i inne).
Multimedialną zawartość programu mTalent Zajęcia logopedyczne II stanowi ponad 1300 ćwiczeń interaktywnych oraz blisko 400 kart pracy do wydruku.
W programie Zajęcia logopedyczne II znajduje się materiał z następujących obszarów:
- Głoski tylnojęzykowye (K, G, H),

031931MB
1 890,00 zł
Wymagania techniczne:
- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro w
wersji dla Windows 7, a także dla mLibro
w wersji Windows Store (Windows 8.1,
Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB
RAM
- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe
(Safari)
- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro
w wersji iOS App Store wymagana wersja
systemu iOS 10.0 lub wyższa
- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge);
dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej
2GB RAM

- Głoski przedniojęzykowo-zębowe: T, D, N,
- Słuch fonemowy,
- Mowa bezdźwięczna (w tym obszerne rozdziały z różnicowania głosek bezdźwięcznych i ich dźwięcznych odpowiedników)
- Tematyczne (np. grupowe) zajęcia logopedyczne - profilaktyka logopedyczna
- moduł wspomagający diagnozę i ewidencję zajęć: KARTOTEKA
Dodatkowo w skład zestawu programu Zajęcia logopedyczne II wchodzą:
- tradycyjne elementy wyposażenia: mikrofon, słuchawki, głośniki,
- drukowane elementy wyposażenia: pięknie ilustrowana książka z wyliczankami logopedycznymi, instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja,
książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych, a także LOGOPEDYCZNIK - publikacja, w której znajdują się: materiał
wyrazowy do każdej głoski, notatnik logopedy, scenariusze tematycznych zajęć logopedycznych, a także poradnik metodyczny.
Licencja bezterminowa - 1 stanowisko on-line (wymagany dostęp do internetu) oraz 2 stanowiskowa off-line (praca bez dostępu do internetu).
BEZPŁATNE wsparcie techniczne producenta.
BEZPŁATNA wersja demonstracyjna: www.demo.mTalent.pl
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Program multimedialny Percepcja słuchowa mTalent
Program PERCEPCJA SŁUCHOWA z serii mTalent to:
- ponad 600 ekranów interaktywnych (ćwiczenia typu: odsłuchiwanie i nagrywanie własnej wersji materiału językowego, łączenie elementów,
kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy
z grupą dzieci (np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a także ćwiczenia oparte na tekście, np. uzupełnianie luk
w zabawnych rymowankach uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne),
- 200 kart pracy do wydruku
- idealne narzędzie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne i inne mające na celu kształtowanie usprawnianie percepcji
słuchowej.
- jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,
- odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia
percepcji słuchowej/wzrokowej).
W programie wydzielono następujące działy ćwiczeń interaktywnych:
1. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków
2. Zabawy dźwiękami
3. Cechy dźwięku

2 290,00 zł

6. Analiza słuchowa
7. Synteza słuchowa
8. Słuch fonemowy
9. Rymy
10. Zagadki
11. Koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa
Dodatkowo w skład zestawu programu mTalent Percepcja słuchowa wchodzą:
- tradycyjne elementy wyposażenia: mikrofon, słuchawki, głośniki, trójkąt dźwiękowy, pudełko akustyczne, kolorowe patyczki, okrągłe żetony
- drukowane elementy wyposażenia: instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich
materiałów interaktywnych, a także poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć.
WAŻNE! Licencja produktu jest jednostanowiskowa, co upoważnia do pracy on-line jednego zalogowanego użytkownika na dowolnym urządzeniu
(w dowolnym miejscu i czasie) oraz do pobrania programu off-line na maksymalnie 2 urządzenia należące do Licencjobiorcy.
BEZPŁATNE wsparcie techniczne producenta.

Wymagania techniczne:
- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro
w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro
w wersji Windows Store (Windows 8.1,
Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB
RAM
- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe
(Safari)
- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro
w wersji iOS App Store wymagana wersja
systemu iOS 10.0 lub wyższa
- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge);
dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej
2GB RAM
- Linux (Chrome i Firefox)

Program multimedialny: Percepcja słuchowa 2.
Zaburzenia przetwarzania słuchowego mTalent

W programie mTalent Percepcja słuchowa 2. Stymulacja wyższych funkcji słuchowych uwzględniono następujące działy ćwiczeń multimedialnych:
- Lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięków
- Identyfikacja i dyskryminacja dźwięków
- Rozpoznawanie cech dźwięków
- Czasowe aspekty słyszenia
- Rozumienie mowy w obecności dystraktorów

Materiały edukacyjne

5. Pamięć słuchowa i polecenia złożone

Programy multimedialne

031903MB

4. Sekwencje i rytmy

- Rozumienie mowy zniekształconej
- Rozmaitości
- Wyzwania słuchowe
Zestawy ćwiczeń w programie zostały zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały kryteria zawarte w definicji ośrodkowego zaburzenia przetwarzania
słuchowego (CAPD) stworzonej przez Amerykańskie Towarzystwo Mowy i Słuchu (ASHA, 1996). Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia
Słuchu i Mowy ASHA, zaburzenia przetwarzania słuchowego rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z podstawowych wyższych
funkcji słuchowych jest zaburzona. Do objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego należą:

031951MB

1. trudności z rozumieniem dłuższych wypowiedzi,

2 290,00 zł

2. trudności w rozumieniu mowy w hałasie,
3. trudności w lokalizacji źródła dźwięku,
4. problemy z koncentracją,
5. trudności w nauce czytania,
6. nadwrażliwość słuchowa.
mTalent Percepcja słuchowa cz. 2 może stanowić uzupełnienie pierwszej części programu mTalent Percepcja słuchowa, ale także może być odrębnym
programem służącym do stymulacji wyższych funkcji słuchowych. Propozycja uzupełniona została o zestaw
dodatkowych materiałów i publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu.
WAŻNE! Licencja produktu jest jednostanowiskowa, co upoważnia do pracy on-line jednego zalogowanego użytkownika na dowolnym urządzeniu
(w dowolnym miejscu i czasie) oraz do pobrania programu off-line na maksymalnie 2 urządzenia należące do Licencjobiorcy.
BEZPŁATNE wsparcie techniczne producenta.

wszystkie ceny są cenami brutto

Wymagania techniczne:
- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro
w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro
w wersji Windows Store (Windows 8.1,
Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB
RAM
- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe
(Safari)
- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro
w wersji iOS App Store wymagana wersja
systemu iOS 10.0 lub wyższa
- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge);
dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej
2GB RAM
- Linux (Chrome i Firefox)

pomoce@novumedukacja.pl

341

Program multimedialny Percepcja wzrokowa mTalent
Program PERCEPCJA WZROKOWA z serii mTalent to:

- blisko 600 ekranów interaktywnych (ćwiczenia typu: łączenie elementów, kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie
punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy z grupą dzieci (np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne),
a także ćwiczenia oparte na tekście, np. uzupełnianie luk w zabawnych rymowankach uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne,
- 200 kart pracy do wydruku
- idealne narzędzie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne i inne mające na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji wzrokowej,
- jedyny tego typu interaktywny produkt na rynku,
- odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji
słuchowej/ wzrokowej),
- pierwszy produkt interaktywny na polskim rynku oparty o metodę M. Frostig,
- propozycja uzupełniona o zestaw dodatkowych materiałów publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu (np.
pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny).
Produkt jest podzielony na trzy części:

031904MB - pierwsza z nich zawiera materiał tematyczny,
- druga atematyczny,

2 290,00 zł - trzecia – materiał językowy (najbardziej przydatny w przypadku pracy z dziećmi starszymi, które miewają kłopoty z rozpoznawaniem i różnicowaniem znaków).
Wymagania techniczne:

W każdej części znajdują się zestawy ćwiczeń z podobnych obszarów:

- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro
w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro
w wersji Windows Store (Windows 8.1,
Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB
RAM

1. Stałość spostrzegania

- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe
(Safari)

2. Spostrzeganie figury i tła
3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
4. Spostrzeganie stosunków przestrzennych
5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa

- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla
mLibro w wersji iOS App Store wymagana
wersja systemu iOS 10.0 lub wyższa

6. Pamięć wzrokowa

- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge);
dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej
2GB RAM
- Linux (Chrome i Firefox)

Każdy z nich zawiera materiał tematyczny (ilustracje), atematyczny (symbole i figury) oraz językowy (litery i cyfry). Dodatkowo w skład zestawu programu mTalent
Percepcja wzrokowa wchodzą:
- tradycyjne elementy wyposażenia: kolorowe patyczki, okrągłe żetony, duża lupa, liczmany, latarka z laserem
- drukowane elementy wyposażenia: instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów
interaktywnych, a także poradniki metodyczne ze scenariuszami zajęć.
BEZPŁATNE wsparcie techniczne producenta.

7. Jarmark rozmaitości (zawiera ćwiczenia z różnych obszarów, niesklasyfikowane w innych działach, np. uwaga i koncentracja).

Program multimedialny Trudności w pisaniu I mTalent
Zestaw mTalent Trudności w pisaniu jest przeznaczony do:
- wykonania diagnozy wstępnej (badanie poziomu sprawności grafomotorycznej – Kwestionariusz do wstępnej oceny przygotowania dziecka do pisania),
- wykonania diagnozy kontrolnej (kwestionariusze oceny osiągnięć dziecka w danym wieku w zakresie rozwoju motorycznego oraz umiejętności manualnych),
- zaplanowania działań o charakterze profilaktycznym lub terapeutycznym w odniesieniu do zaobserwowanych u dzieci trudności,
- prowadzenia ćwiczeń profilaktyczno-stymulujących z dziećmi, zapobiegających występowaniu trudności w nauce pisania,
- prowadzenia ćwiczeń przygotowujących dzieci do pisania, wdrażających do regularnej nauki pisania.
Wymagania techniczne:
- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro w wersji Windows Store
(Windows 8.1, Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB RAM
- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe (Safari)
- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro w wersji iOS App Store wymagana wersja systemu iOS 10.0 lub wyższa
- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge); dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej 2GB RAM

031902MB
1 490,00 zł

- Linux (Chrome i Firefox)
Przeglądarki:
- Google Chrome - od wersji 32, oraz wyższe wersje
- Mozilla Firefox - od wersji 27, oraz wyższe wersje

Wymagania techniczne:
- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro
w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro
w wersji Windows Store (Windows 8.1,
Windows 10 i wyższe wersje) - minimum
2GB RAM
- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe
(Safari)
- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla
mLibro w wersji iOS App Store wymagana
wersja systemu iOS 10.0 lub wyższa
- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge);
dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej
2GB RAM
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- Apple Safari od wersji 8 wzwyż
- Microsoft Edge
WAŻNE! Licencja produktu jest jednostanowiskowa, co upoważnia do pracy on-line jednego zalogowanego użytkownika na dowolnym urządzeniu (w dowolnym
miejscu i czasie) oraz do pobrania programu off-line na maksymalnie 2 urządzenia należące do Licencjobiorcy.
BEZPŁATNE wsparcie techniczne producenta.

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

Program multimedialny Ortografia mTalent
Program mTalent ORTOGRAFIA to:
- nieszablonowe podejście do ćwiczeń kształcących świadomość ortograficzną i poprawną pisownię,
- blisko 1000 ekranów multimedialnych z ćwiczeniami na różnym poziomie trudności (ćwiczenia typu: łączenie elementów, kategoryzowanie,
zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy z grupą dzieci
(np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a przede wszystkim ćwiczenia oparte na tekście, kształtujące wrażliwość
ortograficzną i nawyk prawidłowej pisowni),
- zestaw dodatkowych materiałów (pomoce tradycyjne, setki drukowalnych kart pracy, poradnik metodyczny, książka z autorskimi wyliczankami
ortograficznymi i inne).
- został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat.
Wśród rozdziałów produktu ORTOGRAFIA z serii mTalent znajdują się np:
- U- Ó- U-Ó: różnicowanie pisowni
- RZ- Ż- Ż-RZ: różnicowanie pisowni
- CH- H- CH-H : różnicowanie pisowni

031928MB

- ę, em, ą, om w końcówkach fleksyjnych rzeczowników, przymiotników i zaimków

1 490,00 zł

- ę, em, ą, om w końcówkach czasowników
- j, i - po samogłoskach i spółgłoskach
- ji, ii, i - w formach przypadkowych rzeczowników

- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro
w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro
w wersji Windows Store (Windows 8.1,
Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB
RAM

- oznaczanie spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
- NIE z różnymi częściami mowy
- Wielka i mała litera
- Jarmark różności. Mieszamy trudności.
- Zapamiętaj, ale sprytnie! Autorem programu jest Renata Czabaj - wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, pedagog, terapeuta,
wykładowca, autorka znanej nauczycielom i terapeutom serii „Ortograffiti”.
WAŻNE! Licencja produktu jest jednostanowiskowa, co upoważnia do pracy on-line jednego zalogowanego użytkownika na dowolnym urządzeniu
(w dowolnym miejscu i czasie) oraz do pobrania programu off-line na maksymalnie 2 urządzenia należące do Licencjobiorcy.

- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe
(Safari)
- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro
w wersji iOS App Store wymagana wersja
systemu iOS 10.0 lub wyższa
- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge);
dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej
2GB RAM

BEZPŁATNE wsparcie techniczne producenta.

Programy multimedialne

Wymagania techniczne:

- Linux (Chrome i Firefox)

Materiały edukacyjne

Program multimedialny Matematyka I mTalent
Program mTalent MATEMATYKA I w usystematyzowany i nieszablonowy sposób wspomaga dzieci w zrozumieniu trudnych dla nich zagadnień. Podany
materiał cechują następujące rozwiązania metodyczne:
- od konkretu do abstrakcji,
- materiał bliski dzieciom (tzw. „Matematyka codzienności”),
- zadania na logiczne myślenie,
- ćwiczenie metodą tzw. małych kroczków – każde działanie jest rozdzielone na mniejsze etapy,
- produkt zawiera matematyczne gry zespołowe, w których mogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia,
- duża część materiału poświęcona umiejętności szacowania, a także odczytywaniu wykresów,
- zadania na myślenie przestrzenne i perspektywiczne, - elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej,
- inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową na materiale typowo matematycznym.

W programie mTalent MATEMATYKA I materiał ćwiczeniowy podzielony jest na 5 dużych działów, a w każdym z nich znajdują się klarownie wydzielone
zestawy ćwiczeń, gdzie w sposób zrozumiały dla uczniów zostały wyjaśnione zagadnienia sprawiające im trudności:

031901MB

1. Od jedności do wielkości

2 290,00 zł

2. Dodawanie i odejmowanie, to całkiem proste zadanie 3. Mnożymy, dzielimy, liczbami się bawimy
4. Jak się nie zgubimy, cały świat zmierzymy
5. Trochę łamigłówek, dla mądrych główek

Dodatkowo w skład zestawu mTalent MATEMATYKA I wchodzą:
- tradycyjne elementy wyposażenia: kolorowe klocki, banknoty i monety polskie, zegar
- drukowane elementy wyposażenia: instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich
materiałów interaktywnych, a także poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć.
WAŻNE! Licencja produktu jest jednostanowiskowa, co upoważnia do pracy on-line jednego zalogowanego użytkownika na dowolnym urządzeniu
(w dowolnym miejscu i czasie) oraz do pobrania programu off-line na maksymalnie 2 urządzenia należące do Licencjobiorcy.
BEZPŁATNE wsparcie techniczne producenta.

wszystkie ceny są cenami brutto

Wymagania techniczne:
- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro
w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro
w wersji Windows Store (Windows 8.1,
Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB
RAM
- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe
(Safari)
- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro
w wersji iOS App Store wymagana wersja
systemu iOS 10.0 lub wyższa
- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge);
dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej
2GB RAM
- Linux (Chrome i Firefox)

pomoce@novumedukacja.pl
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Program multimedialny Czytanie SY-LA-BA-MI mTalent
Seria produktów mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne, zawierające tysiące ćwiczeń multimedialnych dla nauczycieli, terapeutów,
pedagogów i logopedów do wykorzystania podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych
z dziećmi w wieku 4-11 lat w normie intelektualnej, lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Każdy program serii mTalent:
- zawiera podręcznik metodyczny, scenariusze zajęć, zestaw tradycyjnych pomocy dydaktycznych, drukowalnych kart pracy, oraz KURS TWORZENIA
MULTIMEDIALNYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH na tablice i monitory interaktywne, komputery, tablety, w postaci bogato ilustrowanego przykładami
podręcznika tworzenia gier i ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania w edukacji i terapii. Kurs autorstwa wieloletniego wykładowcy akademickiego,
przygotowującego przyszłych nauczycieli i terapeutów do pracy. Możliwość zakończenia kursu certyfikatem imiennym,
- umożliwia pracę z programem zarówno online w dowolnym miejscu i czasie (np. w domu) na każdym dostępnym urządzeniu (komputer, tablet, smartfon,
tablica interaktywna, na systemach Windows, Android oraz iOS), jak i offline (bez dostępu do internetu) na komputerze, tablecie (np. w szkole, gabinecie),
- służy do wykorzystania podczas zajęć indywidualnych (np. w gabinecie, w poradni), jak i grupowych (w szkole, przedszkolu) np. przy tablicy lub monitorze
interaktywnym,
- wykonany w technologii HTML5, a nie flash,

031927MB
890,00 zł

- jest opracowany przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, mających doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, jak i technologii na usługach
terapii, a także tworzeniu (rozpoznawalnych na rynku) produktów wspierających diagnozę i proces terapeutyczny,
- zapewnia zgodność z zasadami dostępności - łatwiejsza obsługa oprogramowania przez osoby z niepełnosprawnościami - właściciel marki mTalent
(Learnetic SA) jest również pierwszym w Polsce (z ramienia firm prywatnych) sygnatariuszem ogólnopolskiego projektu dotyczącego dostępności,
- umożliwia m.in. monitoring postępów podopiecznych, oraz zbieranie informacji szczegółowych np. na temat tego, z jakimi elementami mieli problemy.
Czytanie SY-LA-BA-MI mTalent cz. 1 służy przede wszystkim do nauki czytania poprzez wprowadzenie dzieci w świat sylab (w tej części programu – sylab
otwartych). Dzieje się to przy użyciu bardzo atrakcyjnych ćwiczeń, dzięki czemu nauka czytania odbywa się „przy okazji”.

Wymagania techniczne:
- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro
w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro
w wersji Windows Store (Windows 8.1,
Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB
RAM
- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe
(Safari)
- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro
w wersji iOS App Store wymagana wersja
systemu iOS 10.0 lub wyższa

Program można wykorzystać na zajęciach dydaktycznych (np. roczne przygotowanie przedszkolne lub wcześniej), dydaktyczno-wyrównawczych,
logopedycznych, zajęciach terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, w edukacji domowej i innych obszarach mających na celu wykształcenie
u dziecka umiejętności czytania.
Składa się z blisko 400 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych (np. karty pracy, poradnik metodyczny), a także narzędzia
pozwalającego na stworzenie dodatkowych ekranów dla dzieci (np. większej liczby ekranów z wybranymi sylabami otwartymi lub nowych ekranów
z ćwiczeniami opartymi na sylabach zamkniętych) oraz kursu w formie książkowej pokazującego, jak z takiego narzędzia w szybki i prosty sposób skorzystać.
Pozwala to na pełną indywidualizację procesu nauczania, w tym – czytania. Przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkola, rodziców, logopedów i pedagogów
zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności umiejętności czytania u dziecka.

- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge);
dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej
2GB RAM
- Linux (Chrome i Firefox)

Program multimedialny Czytanie SY-LA-BA-MI II mTalent
mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI II
Program ten to naturalne uzupełnienie istniejącej już części mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI I, to kontynuacja przygody z czytaniem, w tym przypadku
z użyciem ćwiczeń inspirowanych metodą 18 struktur wyrazowych. Jest to zbiór ćwiczeń polegających na praktycznym kształtowaniu umiejętności czytania
różnorodnych wyrazów (a dla uczniów starszych - dłuższych form tekstowych), uporządkowanych w kilkunastu zestawach. Całość interaktywną (ponad 500
ćwiczeń ) uzupełniają drukowalne karty pracy (ponad 100) oraz:
- nieinteraktywna pomoc dydaktyczna, którą można wykorzystać również w ćwiczeniach bez komputera,
- poradnik metodyczny,
- instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja,
- książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych.

Wymagania techniczne:

031941MB
890,00 zł

- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro w wersji Windows Store
(Windows 8.1, Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB RAM
- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe (Safari)
- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro w wersji iOS App Store wymagana wersja systemu iOS 10.0 lub wyższa
- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge); dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej 2GB RAM

Wymagania techniczne:
- Linux (Chrome i Firefox)
- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro
w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro
w wersji Windows Store (Windows 8.1,
Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB
RAM
- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe
(Safari)

Przeglądarki:
- Google Chrome - od wersji 32, oraz wyższe wersje
- Mozilla Firefox - od wersji 27, oraz wyższe wersje
- Apple Safari od wersji 8 wzwyż
- Microsoft Edge

- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro
w wersji iOS App Store wymagana wersja
systemu iOS 10.0 lub wyższa
- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge);
dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej
2GB RAM
- Linux (Chrome i Firefox)
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WAŻNE! Licencja produktu jest jednostanowiskowa, co upoważnia do pracy on-line jednego zalogowanego użytkownika na dowolnym urządzeniu
(w dowolnym miejscu i czasie) oraz do pobrania programu off-line na maksymalnie 2 urządzenia należące do Licencjobiorcy.
BEZPŁATNE wsparcie techniczne producenta.

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

Program multimedialny: Autyzm. Mowa w kontekście
społecznym cz. 1 mTalent

Program multimedialny: Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 mTalent mTalent AUTYZM. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 to:
• program zawierający ćwiczenia interaktywne wspomagające rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka,
• materiały do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej,

• ćwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji z obszarów takich jak: emocje, gesty, homonimy, synonimy, proste wyrażenia frazeologiczne,
• osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany,
• ponad 200 ekranów interaktywnych,
• uzupełnienie ćwiczeń z programów dotyczących pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi
problemami komunikacyjnymi,
• zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne: kostki emocji,
pieczątki),
• kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci Program mTalent Autyzm. Mowa w kontekście
społecznym cz. 1:

031960MB

• może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość – oprogramowanie mTalent umożliwia pracę zdalną, w tym
wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania.

• praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom)
z dostępem do Internetu.
• wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów
Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android
oraz iOS).

990,00 zł
Wymagania techniczne:
- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro
w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro
w wersji Windows Store (Windows 8.1,
Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB
RAM
- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe
(Safari)
- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro
w wersji iOS App Store wymagana wersja
systemu iOS 10.0 lub wyższa
- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge);
dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej
2GB RAM

Programy multimedialne

• został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat.

- Linux (Chrome i Firefox)

Materiały edukacyjne

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2
mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 to:
- autonomiczna kontynuacja programu zawierająca ćwiczenia interaktywne wspomagające rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie
języka,
- materiały do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej,
- ćwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji z obszarów takich jak: zwroty grzecznościowe, tempo, fluencja mowy, intonacja, złożone wyrażenia
frazeologiczne, a także wybrane obszary TUS (Treningu Umiejętności Społecznych),
- osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany,
- ponad 200 ekranów interaktywnych,
- uzupełnienie ćwiczeń z innych programów serii mTalent poświęconych całościowym zaburzeniom rozwoju,
- odrębny program do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością
intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi,
- zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne),
- kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci.

031961MB
990,00 zł

Program mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2
-może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość
– oprogramowanie mTalent umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania.
- został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat.
- praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom)
z dostępem do Internetu.
- wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów
- 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu)

Program przeznaczony do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android
oraz iOS).

wszystkie ceny są cenami brutto

Wymagania techniczne:
- Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10
i wyższe (Chrome, Firefox, Edge); dla mLibro
w wersji dla Windows 7, a także dla mLibro
w wersji Windows Store (Windows 8.1,
Windows 10 i wyższe wersje) - minimum 2GB
RAM
- Apple Mac OSx - od wersji 10.08 i wyższe
(Safari)
- Apple iOS - od wersji 7.1.2 (Safari); dla mLibro
w wersji iOS App Store wymagana wersja
systemu iOS 10.0 lub wyższa
- Google Android 8, 9, 10 (Chrome i Edge);
dla mLibro w wersji Google Play przynajmniej
2GB RAM
- Linux (Chrome i Firefox)

pomoce@novumedukacja.pl
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eduSensus Logopedia

Seria LOGOPEDIA PRO to programy przeznaczone są dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących
zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, a także z przyswajaniem języka i jego prawidłowym
rozwojem. To także:
- NAJLEPSZY merytorycznie produkt na rynku według badań niezależnej agencji Uglik Research & Consulting
badającej polskich terapeutów.
- Produkt codziennie używany przez tysiące dzieci i większość polskich poradni psychologiczno-pedagogicznych.
- Jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami na WSZYSTKIE etapy terapii głosek (głoska w izolacji, głoska
w sylabach, głoska w logotomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, zgłoska w zdaniach,
głoska w tekście).
- Skuteczność produktu potwierdzona opiniami eksperckimi i przedklinicznym – Deklaracja zgodności WE
WYROBU MEDYCZNEGO - Rekomendacja Polskiego Związku Logopedów.
- Wymiana grafiki i funkcjonalności w wielu ćwiczeniach uzupełniających - atrakcyjna alternatywa żmudnych
ćwiczeń, które trzeba powtarzać wielokrotnie, by efekt był widoczny i trwały.
- Współpraca programu z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.
- Odpowiednie stopniowanie trudności zadań do etapów terapii.
- Kilkuwarstwowy system motywacyjny zwiększający chęć dziecka do dalszej pracy.

WYMAGANIA TECHNICZNE
- System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit
- Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
- Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
- Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
- Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, Port USB 2.0
- Ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu.
- Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player.

- Usprawnienie pracy logopedów – poprzez zastosowanie atrakcyjnej dla dziecka formy ćwiczeń efekty
terapeutyczne osiągane są szybciej.
- Wsparcie techniczne, na które klienci mogą liczyć po zakupie programu.
- Archiwizacja danych z diagnozy i terapii (np. nagrań dziecka).
- Monitoring postępów w terapii.
- Aplikacja Logopedy – baza danych dla logopedy.
- Obszerny moduł do BADANIA MOWY.
- Możliwość zapewnienia atrakcyjnych zajęć na każdym etapie postępowania logopedycznego (profilaktyka,
diagnoza, terapia, utrwalanie).

eduSensus LOGOPEDIA Pakiet Poszerzony
Logopedia PRO pakiet POSZERZONY zawiera:

- 12 specjalistycznych multimedialnych modułów
logopedycznych wspierających profilaktykę, diagnozę i terapię
najczęściej występujących u dzieci zaburzeń mowy i języka
oraz procesów komunikacji (Ponad 2300 interaktywnych
ćwiczeń i blisko 900 kart pracy do wydruku w programie):
Szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący (moduł
podstawowy).
Różnicowanie szeregów.

eduSensus LOGOPEDIA Pakiet Gold

Logopedia PRO pakiet GOLD zawiera 14 specjalistycznych
multimedialnych modułów logopedycznych wspierających
profilaktykę, diagnozę i terapię najczęściej występujących
u dzieci zaburzeń mowy i języka oraz procesów komunikacji:
Szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący ( moduł
podstawowy).
Różnicowanie szeregów, głoska r (moduł podstawowy).
Szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący (moduł
profesjonalny).

Głoska r (moduł podstawowy).
Szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący (moduł
profesjonalny).

Głoski r,l ( moduł profesjonalny).
Mowa bezdźwięczna.

Głoski r,l (moduł profesjonalny).

Sfonem.

Mowa bezdźwięczna.

Echokorektor.

Sfonem.

Głoski tylnojęzykowe k, g, h.

Echokorektor.

Trening logopedyczny.

Dodatkowo w programie:

Dodatkowo w programie:

- Obszerny moduł Badanie Mowy do diagnozy logopedycznej
(zawiera 700 interaktywnych ilustracji do badania artykulacji
wybranej głoski we wszystkich pozycjach w wyrazie. Diagnoza
w zakresie artykulacji, rozumienia mowy oraz umiejętności
wypowiadania się).

- Obszerny moduł Badanie Mowy do diagnozy logopedycznej
(zawiera 700 interaktywnych ilustracji do badania artykulacji
wybranej głoski we wszystkich pozycjach w wyrazie. Diagnoza
w zakresie artykulacji, rozumienia mowy oraz umiejętności
wypowiadania się).

- Aplikacja Terapeuty do zarządzania danymi z prowadzonej
terapii – możliwość śledzenia postępów dziecka
i dokumentowanie przebiegu terapii.

- Aplikacja Terapeuty do zarządzania danymi z prowadzonej
terapii – możliwość śledzenia postępów dziecka
i dokumentowanie przebiegu terapii.

- Ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji
elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne
książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus,
karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje
oraz przewodnik po tych pomocach.

- Ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji
elektronicznej (przesiewowe badanie mowy, multimedialne
książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus,
karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje
oraz przewodnik po tych pomocach).

- e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem +
scenariusze zajęć.

- e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem +
scenariusze zajęć.

- pamięci,

Dwie publikacje drukowane w zestawie: „Przesiewowe badanie
mowy”- kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy i „Logorymy”.
(NOWOŚĆ 2021!)

- Dwie publikacja drukowane w zestawie: „Przesiewowe
badanie mowy”- kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy
i „Logorymy”. (NOWOŚĆ 2021!)

- spostrzegawczości,

Profesjonalny mikrofon.

- Profesjonalny mikrofon.

- umiejętności klasyfikacji,

- Bezterminowa licencja na 2 urządzenia (NOWOŚĆ 2021!)

- Bezterminowa licencja na 2 urządzenia (NOWOŚĆ 2021!)

- umiejętność kategoryzacji.

- Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, aktualizacje
i wsparcie techniczne producenta po zakupie.

- Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, aktualizacje
i wsparcie techniczne producenta po zakupie.

Program współpracuje również z tablicą interaktywną
i komputerem z panelem dotykowym.

- Gwarancja 2 lata.

- Gwarancja 2 lata.

UWAGA! Programy multimedialne z serii LOGOPEDIA PRO
stanowią doskonałe uzupełnienie projektu rządowego
„Aktywna tablica”.

Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi,
w pełni działający bez dostępu do internetu. Produkt spełnia
wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024.

Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi,
w pełni działający bez dostępu do internetu. Produkt spełnia
wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024.

110040NMB

110125NMB

110042NMB

eduSensus LOGOPEDIA Pakiet Podstawowy

LOGOPEDIA PRO to narzędzie multimedialne, które poza
wsparciem obszaru językowego łączy w sobie ćwiczenia wielu
innych obszarów:
- koordynacji wzrokowej,
- koordynacji słuchowej,
- koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
- grafomotoryki,
- logicznego myślenia,
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1 999,90 zł

www.novumedukacja.pl

3 899,90 zł

Infolinia: 801 003 084

4 499,90 zł

eduSensus Wspomaganie
Rozwoju PRO v 3.1 (usb)
Seria programów multimedialnych do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych,
wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO to:
- około 1000 interaktywnych ćwiczeń i 300 kart pracy do wydruku,
- możliwość pracy z ćwiczeniami o różnych stopniach trudności,
- różnorodne programy narzędziowe, np. Recytuję i śpiewam, Układanki,
- rozbudowany system motywacji dzieci do samodzielnego wykonywania ćwiczeń,
- możliwość pracy indywidualnej lub grupowej.
- wysokiej jakości TABLET, stanowiący wyposażenie dodatkowe.
(UWAGA!: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD)

110097NMB

Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty

Produkt WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO rozwija konkretne sprawności w ramach poszczególnych działów:
- poczucie sprawstwa,
- percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
- percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo- ruchowa,
- koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,
- grafomotoryka,
- zabawy matematyczne,
- przyroda,
- stosunki przestrzenne,
- myślenie,
- sfera społeczna,
- umiejętność koncentracji.

3 899,90 zł
Wymagania techniczne:
- Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit
- Procesor 2,4 GHz
- 2 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)
- Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
- Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)
- Mysz lub inne urządzenie wskazujące
- Port USB 2.0/3.0
- 2 GB miejsca na dysku twardym

Program WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO składa się z 6 części:
Cz. 1. - Z Tosią przez pory roku - WIOSNA
Cz. 2. - Z Tosią przez pory roku - LATO
Cz. 3. - Z Tosią przez pory roku - JESIEŃ
Cz. 4. - Z Tosią przez pory roku - ZIMA
Cz. 5. - Tosia i przyjaciele - DZIEŃ TOSI
Cz. 6. - Tosia i przyjaciele - W DOMU I NA PODWÓRKU

Programy multimedialne

(UWAGA!: oprogramowanie „WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO” działa na PC i komputerze z panelem dotykowym,
natomiast na tablecie można używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych - zestaw
zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do
oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje
do zainstalowania na komputerze PC).

Program współpracuje również z tablicą interaktywną oraz komputerem z panelem dotykowym.

Materiały edukacyjne

eduSensus Spektrum
autyzmu Pro
Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu.
Program wspiera rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu.
To niezwykle przydatne narzędzie w pracy terapeutycznej również z dziećmi, u których występują trudne zachowania.
Zastosowanie:
Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO wspiera dzieci w zakresie funkcjonowania społecznego, skutecznie pomaga
w terapii zaburzeń komunikacyjnych i przełamywaniu zachowań stereotypowych. Przeznaczony jest do pracy indywidualnej
i w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych. Rekomendowany do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

110157MB

Zakres tematyczny programu to m.in.:
- rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie emocji,
- planowanie i inicjowanie kontaktów społecznych,
- zachowania adekwatne do sytuacji,
- radzenie sobie z odmową,
- podążanie za wzrokiem patrzącego,
- odczytywanie gestów,
- funkcjonowanie w grupie,
- płynność wypowiedzi,
- rozpoznawanie prozodii,
- rozumienie emocjonalnego zabarwienia tekstu,
- różnicowanie tempa czytania i natężenia głosu,
- historyjki mentalistyczne,
- modelowanie zachowań.

4 499,90 zł
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:
- Windows 7/8/10 wersje 32-bit i 64-bit (z przeglądarką internetową IE/
Microsoft Edge)
- procesor: 2,4 GHz
- pamięć RAM: 4 GB
- karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 px
- karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami/słuchawkami i mikrofonem
- mysz lub inne urządzenie wskazujące
- port USB 2.0/3.0
- 5 GB miejsca na dysku twardym

Zawartość zestawu:
- blisko 300 multimedialnych ćwiczeń na pendrivie i na karcie SD – do wykorzystania na laptopie oraz na tablecie (Android),
- tablet dołączony do zestawu – do wykorzystania z ćwiczeniami multimedialnymi instalowanymi z karty SD,
- aplikacja terapeuty umożliwiająca śledzenie postępów dziecka i dokumentowanie przebiegu terapii (zapisywanie nagrań
i zdjęć) – dostępna na pendrivie,
- ponad 50 filmów animowanych wspierających modelowanie zachowań,
- moduł ustawiania dostępności zgodnie z WCAG – system ustawień widoku ćwiczeń i innych funkcji pozwalających na
indywidualizację pracy z programem (np. wybór głosu lektora, wyłączanie dźwięków),
- program Komikser do samodzielnego tworzenia komiksów z możliwością wydruku,
- atrakcyjny system motywacyjny – do wyboru 6 postaci towarzyszących dziecku,
- 40 przykładowych scenariuszy zajęć terapeutycznych wraz z kartami emocji i kartami pracy,
- przewodnik metodyczny opracowany przez doświadczonych terapeutów.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Interaktywne plansze przyrodnicze

Interaktywne Plansze Przyrodnicze - zestaw

Interaktywne Plansze Przyrodnicze to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel
szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia –
łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. To doskonałe
oprogramowanie dla szkół, które brały udział w programie „Aktywna tablica”.
IPP to multimedialne zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monitorach
interaktywnych, na które składają się interaktywne plansze, symulacje i inne
pomocne treści do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajęć. Setki zdjęć
i ilustracji. Dziesiątki animacji i filmów. 80 zagadnień z każdego przedmiotu! Licencja:
3 licencje bezterminowe (bieżące aktualizacje bez
dodatkowych kosztów). Skład zestawu:
031944MB Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Biologia, kl. 5-8
031945MB Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Geografia, kl. 5-8
031946MB Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Chemia, kl. 7-8
031947MB Interaktywne Plansze Przyrodnicze - Fizyka, kl. 7-8
Główne cechy i zalety Interaktywnych Plansz Przyrodniczych:
Multimedialne i angażujące – interaktywne schematy wzbogacone animacjami
przykuwają uwagę uczniów, przyczyniając się do skuteczniejszej nauki.
Obraz pełen treści – plansze przystępnie i wyczerpująco obrazują zagadnienia,
których opisanie byłoby dla nauczyciela żmudne, a dla uczniów trudne do
wyobrażenia.
Trudne tematy, proste schematy – dostępne w programie symulacje przedstawiają
złożone zjawiska w nieskomplikowany sposób. Wyjaśnienie wzajemnych zależności
i wpływów już nigdy nie będzie sprawiało trudności!
Wysoka wartość merytoryczna – treści zawarte na planszach zostały przygotowane
przez doświadczony zespół i są w pełni zgodne z podstawą programową.
Podręczne – logiczny spis treści pozwala nauczycielowi szybko zidentyfikować
potrzebny do lekcji materiał i otworzyć go w kilka chwil.
Na monitory i tablice interaktywne – materiał przygotowany z myślą o pracy na
tablicach i monitorach interaktywnych.
Praca w grupie – materiały przeznaczone do pracy w grupie, pozwalają uczniom na
wspólne analizowanie tematu.
Zawsze aktualne – wykonane w technologii HTML5 i dostępne w przeglądarce
internetowej plansze są na bieżąco aktualizowane zarówno pod względem
merytorycznym, jak i technicznym.
Bez instalacji – korzystanie z plansz jest wygodne i intuicyjne, ponieważ nie wymaga
instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
online i offline – korzystanie z plansz możliwe jest zarówno online (przez
przeglądarkę internetową) jak i offline (bez dostępu do Internetu)

031953MB

348

1 999,60 zł

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

Modułowe pracownie przyrodnicze
Edukacyjne narzędzie opracowane przez Centrum Nauki Kopernik, umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej. Wszystkie doświadczenia zostały przetestowane
w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik. MPP są przykładem rozwiązania dla szkół podstawowych, które szukają pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Koncepcja kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów – poprzez obserwację i eksperymentowanie.
Zaproponowana tu metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców (badaczy), ma charakter aktywizujący i angażujący.
MODUŁY – CO TO JEST? To specjalnie przygotowane autorskie zestawy edukacyjne wraz z systemem przechowywania oraz narzędziami wspomagającymi proces edukacyjny. To nowoczesne pomoce
dydaktyczne, zawierające materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego. W procesie ich tworzenia dobieramy odpowiednie narzędzia, materiały, sprzęty i jednocześnie rozwijamy metody
nauczania i uczenia się przez odkrywanie i osobiste doświadczanie w toku otwartego eksperymentowania – samodzielnie oraz w zespole. Proponowane doświadczenia są tak zaprojektowane, aby można
je było zrealizować w czasie 45-minutowej lekcji. Moduł sprawdzi się także przy realizacji zajęć dodatkowych, projektów między przedmiotowych oraz zajęć terenowych.
POJEDYNCZY MODUŁ – PROSTOTA, UNIWERSALNOŚĆ, JEDEN WIELOWĄTKOWY TEMAT
Moduł to duże pudło z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie kilkudziesięciu różnych doświadczeń przez całą klasę. Są w nim również karty pracy dla uczniów oraz materiały dla nauczycieli – zarówno
merytoryczne (związane z tematem modułu), jak i praktyczne (pomagające w organizacji różnorodnych zajęć). Zgodnie z koncepcją MPP każdy z modułów inspirowany jest jednym tematem przewodnim
(blisko powiązanym z doświadczeniem życia codziennego uczniów), który można badać z różnych perspektyw. Tematy dobierane są tak, by umożliwić korzystanie z modułów przyrodniczych zarówno na
lekcjach przyrody, jak i biologii, fizyki, chemii czy geografii – stwarza to unikalną okazję do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów. Takie interdyscyplinarne rozwiązanie doskonale sprawdzi się na
kilku poziomach nauczania (klasy IV-VII szkół podstawowych) i w dodatku na lekcjach różnych przedmiotów.

Umożliwi rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Kolejne moduły, poświęcone nowym tematom i powiązane z innymi treściami edukacyjnymi
dają szansę wykorzystania MPP na większej liczbie lekcji. Każdy moduł zawiera sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia –
w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów). W komplecie są także materiały dodatkowe dla nauczycieli, pomagające w organizacji różnych
zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). W celu uzyskania zamierzonych efektów pracy z modułem, Centrum Nauki Kopernik rekomenduje
korzystanie z 1 zestawu przez maksymalnie cztery osoby.

Materiały edukacyjne

W ZESTAWIE:
- 199251MB Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł WODA
- pakiet klasowy z 3 podręcznikami, 1 kpl
- 6 walizek z zestawem narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń
- 30 scenariuszy
- 3 podręczniki dla nauczyciela
- 3 pendrive’y z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia
- 199260 Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł POWIETRZE
- pakiet klasowy z 3 podręcznikami, 1 kpl
- 6 walizek z zestawem narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń
- 30 scenariuszy
- 3 podręczniki dla nauczyciela
- 3 pendrive’y z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia
- 199288 Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł ENERGIA
- pakiet klasowy z 3 podręcznikami, 1 kpl
- 6 walizek z zestawem narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń
- 3 podręczniki dla nauczyciela
- 3 pendrive’y z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia

Pakiety edukacyjne dla szkół

MODUŁOWA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA

Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduły: WODA,
POWIETRZE, ENERGIA - zestaw szkolny
199289MB

34 499,70 zł

1 2345

Cele edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych realizowane poprzez Modułowe Pracownie:
1. ROZBUDZENIE
ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW
ŚWIATEM PRZYRODNICZYM:
- rozwijanie ciekawości świata
i chęci aktywnego poznawania
przyrody;
- rozwijanie wrażliwości
przyrodniczej i ekologicznej;
- kształtowanie umiejętności
praktycznego wykorzystania
wiedzy przyrodniczej.

2. KSZTAŁTOWANIE
U UCZNIÓW POSTAWY
BADAWCZEJ:
- rozwijanie dociekliwości oraz
chęci i umiejętności zadawania
pytań;
- kształtowanie umiejętności
formułowania hipotez i ich
weryfikowania, np. poprzez
doświadczenia i eksperymenty;
- kształtowanie cierpliwości,
wytrwałości i systematyczności;
- rozwijanie samodzielności.

wszystkie ceny są cenami brutto

3. WYKSZTAŁCENIE
U UCZNIÓW NAWYKÓW
BEZPIECZNEGO
EKSPERYMENTOWANIA:
- kształtowanie nawyku
planowania i przygotowania
eksperymentu (miejsce, sprzęt,
kolejność działań, środki
bezpieczeństwa);
- kształtowanie nawyków
bezpiecznego wykonania
doświadczenia.

4. ROZWINIĘCIE
U UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI
PRAWIDŁOWEGO
PROWADZENIA
EKSPERYMENTÓW
NAUKOWYCH:
- wykonywanie podstawowych
pomiarów (dokładność,
konieczność powtórzeń);
- posługiwanie się urządzeniami
pomiarowymi i obserwacyjnymi;
- dokumentowanie obserwacji
i doświadczeń, opis jakościowy
i ilościowy, używanie
prawidłowej terminologii;
- kształtowanie umiejętności
wyszukiwania i korzystania
z różnych źródeł informacji;
- nauka prezentacji wyników
z zastosowaniem narzędzi TIK.

pomoce@novumedukacja.pl

5. ROZWINIĘCIE U UCZNIÓW
KOMPETENCJI PRACY
W GRUPIE, W TYM:
- rozwijanie umiejętności
podziału pracy na zadania
składowe i rozdzielania zadań
w zespole;
- nauka odpowiedzialności za
rezultat pracy całego zespołu.
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Pakiet Biologia 1

571005 Oko człowieka 1 szt. 571006 Ucho człowieka 1 szt. 571008 Narządy klatki piersiowej 1 szt. 571009 Pęcherzyki płucne 1 szt. 571010 Przekrój wątroby z pęcherzykiem - tablica 1 szt.
571020 Przekrój komórki nerwowej - tablica 1 szt. 571124 Szkielet człowieka 85 cm 1 szt. 571126 Układ mięśniowy - 50 cm 1 szt. 571171 Model układu trawiennego 1 szt. 571172 Modele
stóp, 3 rodzaje 1 szt. 571174 Modele zębów, 3 rodzaje 1 szt. 571181 Model serca 1 szt. 817004 System zwierząt - plansza dydaktyczna 1 szt. 817015 Plansza dydaktyczna - mózg człowieka
1 szt. 817017 Plansza dydaktyczna - układ nerwowy 1 szt. 817019 Plansza dydaktyczna - układ oddechowy 1 szt. 817023 Plansza dydaktyczna - układ pokarmowy 1 szt. 817024 Plansza
dydaktyczna- układ krwionośny 1 szt.

199263MB

3 868,20 zł

Pakiet Biologia 2
Zawartość:

571135MB Mikroskop ręczny z podświetleniem 1 szt.
358024MB Laboratorium do hodowli kwiatów 1 szt.
358058MB Duże magnetyczne karty - cykl życia żaby 1 szt.
358059MB Duże magnetyczne karty - cykl życia motyla 1 szt.
358060MB Duże magnetyczne karty - cykl życia roślin 1 szt.
514008MB Lupa z rączką 3 w 1 1 szt.
571260MB Mini mikroskop - zestaw podstawowy 1 szt.
571113MB Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje
w kropli wody 1 szt.
571116MB Zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty
zoologiczne 1 szt.
571122MB Zestaw preparatów biologicznych 50 szt. 1 szt.
817030MB Plansza dydaktyczna - drzewa iglaste 1 szt.
817031MB Plansza dydaktyczna - drzewa liściaste 1 szt.
817032MB Plansza dydaktyczna - budowa kwiatu 1 szt.
817003MB System roślin - plansza dydaktyczna 1 szt.
309081MB Prasa do kwiatów 1 szt.
571102MB Szkielet zatopiony w pleksi - jaszczurka 1 szt.
571103MB Szkielet zatopiony w pleksi - ryba 1 szt.
571104MB Szkielet zatopiony w pleksi - żaba 1 szt.
571105MB Szkielet zatopiony w pleksi - królik 1 szt.
571106MB Szkielet zatopiony w pleksi - gołąb 1 szt.
571177MB Model struktury liścia 1 szt.
604258MB Model kwiatu 1 szt.
571018MB Komórka zwierzęca 1 szt.
571017MB Komórka roślinna 1 szt.

199270MB
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3 606,20 zł

Zawartość zestawu: 079028MB Geografia - karty edukacyjne dla klas 5-8 (1 szt.), 079100MB Polska administracyjno-fizyczna - mapa ścienna (1 szt.), 079104MB Europa fizyczna - mapa ścienna
(1 szt.), 079105MB Europa polityczna - mapa ścienna (1 szt.), 146059MB Mapa fizyczno-polityczna Świata (1 szt.), 079101MB Polska - dwustronna mapa fizyczna/do ćwiczeń 145 x 140 cm
(1 szt.), 079127MB Mapa fizyczna Polski 3D (1 szt.), 079128MB Mapa fizyczna Europy 3D (1 szt.), 079129MB Mapa fizyczna świata 3D (1 szt.), F613505-0-05MB Stojak na 18 map czarny (1 szt.),
027003MB Globus śr. 220 polityczny (1 szt.), 027002MB Globus śr. 220 fizyczny (1 szt.), 079116MB Globus Blank 30 cm (3 szt.), 079009MB Szkolny atlas geograficzny (10 szt.).

5 009,50 zł

Materiały edukacyjne

199265MB

Pakiety edukacyjne dla szkół

Pakiet Geografia

Pakiet Chemia

Zawartość zestawu: 571143MB Model atomu (1 szt.), 571162MB Modele atomów - zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej, 240 el. (1 szt.), 571169MB Statyw laboratoryjny (1 szt.),
571145MB Łyżeczki do spalań (1 szt.), 841013MB Probówki okrągłodenne 18 x 180, 250 szt. (1 szt.), 841024MB Zlewka niska 250 ml, 10 szt. (1 szt.), 571045MB Kolba stożkowa z szeroką
szyją 250 ml, 10 szt. (1 szt.), 571030MB Statyw na probówki (1 szt.), 571032MB Suszarka na szkło laboratoryjne (1 szt.), 841023MB Płyta ociekowa (1 szt.), 571067MB Szczotka do mycia
szkła (1 szt.), 571093MB Butelka z zakraplaczem 30 ml (1 szt.), 571130MB Paski pH wskaźnikowe pH 1-14, ekonomiczne (1 szt.), 571033MB Bagietki - pręciki szklane, 5 szt. (1 szt.),
571120MB Pipety Pasteura 5 ml 500 szt (1 szt.), 841011MB Palnik gazowy (1 szt.), 841012MB Wężyk do palnika gazowego 1,5 mb (1 szt.), 604204MB Płytki Petriego (1 szt.), 604205MB Płytki
Petriego trójdzielne (1 szt.), 571107MB Termometr laboratoryjny (1 szt.), 841015MB Szalka Petriego 90 x 15 (1 szt.), 841017MB Szalka Petriego 120 x 20 (1 szt.), 079206MB Okresowy układ
pierwiastków - chemiczny (1 szt.), 817035MB Plansza dydaktyczna - Kwasy nieorganiczne (1 szt.), 817040MB Plansza dydaktyczna - Budowa materii (1 szt.), 817042MB Plansza dydaktyczna
- Kwasy nieorganiczne tlenowe (1 szt.), 817047MB Plansza dydaktyczna - Układ okresowy pierwiastków (1 szt.), 817054MB Plansza dydaktyczna - Wiązania chemiczne
w cząsteczkach (1 szt.), 817082MB Plansza dydaktyczna - związki nieorganiczne (1 szt.), 571095MB Okulary ochronne szer. 19,5 cm (10 szt.).

199261MB

wszystkie ceny są cenami brutto

3 152,20 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Pakiet Fizyka 1

Zawartość zestawu: 354074MB Ramka do demonstracji pola magnetycznego (1 szt.), 354076MB Zestaw do testowania materiałów magnetycznych (1 szt.), 571151MB Przyrząd do
demonstracji pola magnetycznego - magnes podkowiasty (1 szt.), 571152MB Przyrząd do demonstracji pola magnetycznego - magnesy sztabkowe (1 szt.), 571121MB Magnes neodymowy
(1 szt.), 571065MB Igła magnetyczna (1 szt.), 571142MB Maszyna elektrostatyczna Wimshursta (1 szt.), 571147MB Turbina wodna (1 szt.), 571148MB Wahadło Newtona (1 szt.), 571149MB
Elektroskop listkowy złoty (1 szt.), 571155MB Zestaw kostek do wyznaczania gęstości metali (1 szt.), 571156MB Sprężyna Slinky (1 szt.), 571157MB Zestaw do badania prawa Archimedesa
(1 szt.), 571158MB Model działania siły bezwładności (1 szt.), 079205MB Okresowy układ pierwiastków - fizyczny (1 szt.), 817085MB Plansza dydaktyczna - podstawowe wzory fizyczne
(1 szt.), 404001MB Zestaw elektroniczny 100 (1 szt.), 571081MB Miernik cyfrowy (1 szt.), 571078MB Kompas śr. 5 cm (1 szt.), 571066MB Krążek Newtona (1 szt.), 571127MB Zestaw
soczewek ze stojakiem (1 szt.), 127014MB Zestaw sprężyn metalowych(1 szt.), 571118MB Oprawka do żarówek (1 szt.), 571068MB Zestaw siłomierzy 6 szt. (1 szt.), 571128MB Pryzmat
szklany - trójkątny (1 szt.), 841153MB Silniczek elektryczny (1 szt.).

199262MB
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LaboLAB - Życie w ekosystemach
LaboLAB – Życie w ekosystemach

Zestawy Labo-lab

Duży zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej
z biologii, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia działań badawczych
i eksperymentów podczas 17 lekcji biologii, przeznaczony do pracy w klasie
30-osobowej, w tzw. grupach badawczych.
Moduł wprowadza uczniów w zagadnienie różnorodności organizmów żywych
oraz tego jak rośliny i zwierzęta adaptują się do warunków środowiska. Uczniowie
dowiadują się również, czym jest zdrowy ekosystem, oraz w jaki sposób jesteśmy
zależni od innych organizmów ze względu na nasze zapotrzebowanie na żywność,
schronienie i niezbędny do oddychania tlen. W trakcie zajęć tworzą środowisko
życia dla uprawy roślin szybko rosnących.
Rekomendowany zakup 1 szt. zestawu dla 1–3 równoległych klas w szkole.
WYPOSAŻENIE ZESTAWU dostarczanego w wytrzymałej
skrzyni z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50 x 60 x 30 cm), stanowią:
1) materiały drukowane:
- materiały drukowane dla 30 uczniów,
- rozbudowany przewodnik metodyczny pt. „Życie w ekosystemach”dla nauczyciela
ze scenariuszami lekcji i działań badawczych

Pakiety edukacyjne dla szkół

2) bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów
edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. monitora/tablicy
interaktywnej:
- rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji
i działań badawczych, w wersji cyfrowej,
- książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierająca ćwiczenia interaktywne;
- symulacje,
- interaktywne testy,
- multimedialne karty pracy i obserwacji
3) materiały tradycyjne, m.in.:
– nasiona słonecznika i roślin szybko rosnących do uprawy,
– zestaw do obserwacji rozwoju podziemnej części rośliny
– gleba, nawóz,
– pojemniki z tworzywa sztucznego – ok.100 szt;
– siatki do chwytania oraz przechowywania owadów,
– czerpaki akwariowe,
– zestaw 10 pojemników do obserwacji owadów z lupą
– pęsety – 8 szt.,
– pipety skalowane – 24 szt.,
– cylindry miarowe 8 szt.
– zestawy fotografii roślin i zwierząt,
– plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70 x 100 cm)

3 990,00 zł

Materiały edukacyjne

031914MB

LaboLAB - Struktury roślin i zwierząt

W ramach tego modułu uczniowie poszerzają wiedzę na temat budowy roślin i zwierząt, oraz tego jaki ma ona wpływ na przetrwanie organizmów. Podczas zadań badawczych poznają
budowę roślin i zwierząt.
WYPOSAŻENIE ZESTAWU dostarczanego w dwóch wytrzymałych skrzyniach z tworzywa sztucznego (o wymiarach: 50 x 60 x 30 cm), stanowią:
1) materiały drukowane:
- materiały drukowane dla 30 uczniów,
- rozbudowany przewodnik metodyczny ze scenariuszami lekcji i działań badawczych
2) bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. monitora/tablicy interaktywnej
3) materiały tradycyjne, m.in.:
mikroskop elektroniczny USB 25 x 200 z oprogramowaniem; zestaw nietoksycznych preparatów biologicznych: oko krowy: 2 szt., mózg owcy, kałamarnica - 10 szt.; nożyczki sekcyjne
i pęsety -po 8 szt.; lupy - 32 szt.; okulary ochronne - 31 szt.; rękawiczki nitrylowe- 300 szt.; nasiona roślin; pojemniki z tworzywa sztucznego; ścienne plansze dydaktyczne.

031911MB

wszystkie ceny są cenami brutto

4 990,00 zł
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LaboLAB - Zmieniająca się planeta Ziemia

Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom, jak to się stało, że Ziemia, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na temat
gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tektonicznych i tworzenie się skał. Pracując z tym modułem, uczniowie dowiadują się dlaczego na Ziemi występują trzęsienia
ziemi i erupcje wulkanów. Poznają różne typy skał i wykonują symulację cyklu skalnego. Tworzą model przebiegu erozji i przekonują się, w jaki sposób erozja wpływa na formy ukształtowania
terenu. Dowiadują się, co różne typy map mówią nam o formach ukształtowania terenu i położeniu akwenów. Omawiają tworzenie się warstw skalnych i skamieniałości. Opracowują modele,
które mają na celu rozwiązanie problemu erozji gleby.
Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z geografii, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia działań badawczych i eksperymentów podczas 22 lekcji
geografii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych. Integralną część stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów
i nauczyciela:
- atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
- multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
- multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
- multimedialne ćwiczenia,
- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi.

031913MB

4 990,00 zł

LaboLAB - Pogoda i klimat

Ten moduł pozwala uczniom zgłębić zagadnienia związane z pogodą i klimatem. Poznają przyrządy służące do pomiaru składników pogody, prowadzą regularne obserwacje w samodzielnie
zbudowanej klasowej stacji meteorologicznej. Analizują i porządkują dane dotyczące pogody i klimatu w różnych lokalizacjach na świecie. Dowiadują się, dzięki czemu możliwe jest
przewidywanie pogody, czym jest klimat i czym różni się od pogody. Omawiają czynniki klimatotwórcze i poznają strefy klimatyczne. Poznają niebezpieczne zjawiska pogodowe i ich skutki.
Wykorzystują zdobytą wiedzę, aby poszukiwać sposobów ochrony przed zagrożeniami naturalnymi związanymi z pogodą.
Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z geografii, przeznaczony do przeprowadzenia i omówienia działań badawczych i eksperymentów podczas 21 lekcji
geografii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych. Integralną część stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów
i nauczyciela:
- atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
- multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
- multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
- multimedialne ćwiczenia,
- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi.

031908MB
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2 990,00 zł
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Infolinia: 801 003 084

więcej zestawów LABO-LAB na www.novumedukacja.pl
LaboLAB - Ziemia i kosmos

Pakiety edukacyjne dla szkół

Celem modułu Ziemia i Kosmos jest pokazanie uczniom, że zarówno nasza
planeta, jak i cały Wszechświat stanowią systemy, w których zachodzi obieg
materii i energii. Systemy te oddziałują ze sobą, a efekty zachodzących
w nich interakcji mogą być ujęte w obserwowane i przewidywane wzorce,
jak na przykład noc i dzień, pory roku, pływy, pogoda i klimat.
Zawartość modułu:
– przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej
– scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami
edukacyjnymi
– drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie
– dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy,
podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna,
bezterminowa)
– Teleskop Celestron PowerSeeker 40 AZ Table Top lub równoważny
– kompas magnetyczny (16 szt.)
– fazy księżyca- zestaw kart (16 szt.)
– magnetyczny układ słoneczny
– latarka LED z baterią (16 szt.)
– nadmuchiwana piłka/globus (śr. 40 cm)
– elementy konstrukcyjne K’NEX – złączki (30 szt.)
– elementy konstrukcyjne K’NEX – drążki dł. 13 cm (24 szt.)
– elementy konstrukcyjne K’NEX – kółka śr. 5 cm (24 szt.)
– taśma miernicza dł. 150 cm (16 szt.)
– cylinder miarowy (menzurka) z tworzywa sztucznego z naniesioną skalą,
poj. 100 ml (8 szt.)
– strzykawki jednorazowe (8 szt.)
– kolorowa kreda, 12 kolorów (2 opak.)
– modelina niebieska, waga 100g (4 opak.)
– modelina zielona, waga 100g (4 opak.)
– modelina czerwona, waga 100g (8 opak.)
– kubki plastikowe, poj. 37ml (30 szt.)
– kubki plastikowe, poj. 200ml (15 szt.)
– plansza dydaktyczna 70×100 cm
– duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50 x 60 x 30 cm).
Moduł zawiera około 100 interaktywnych ekranów, które umożliwiają pracę
grupową przy tablicy interaktywnej lub samodzielną przy komputerze, tablecie
lub na smartfonie.

3 990,00 zł

Materiały edukacyjne

031912MB

LaboLAB - Energia. To działa

Podczas 22 lekcji uczniowie poznają różne rodzaje energii oraz dowiadują się, jak się ona zmienia. Analizują energię, jaką wytwarzają ich ciała, energię potencjalną i kinetyczną, ruch fal oraz
alternatywne formy energii.
Pracując z modułem Energia. To działa!, uczniowie poznają różne rodzaje energii i zachodzące pomiędzy nimi przemiany. Analizują, w jaki sposób energia jest dostarczana do ich organizmów
oraz rozpoznają jej źródła w otaczającym ich świecie. Identyfikują i porównują dwa rodzaje energii mechanicznej: kinetyczną i potencjalną. W oparciu o doświadczenia z budowanymi przez
siebie obwodami elektrycznymi, uczniowie poznają koncepcję transportu i przemian energii.
Zajmują się również ruchem falowym jako sposobem przenoszenia energii i informacji.
Materiały tradycyjne wchodzące w skład zestawu to m.in.:
elektroskop i pałeczki do elektryzowania; miernik uniwersalny – 2 szt.; zestaw przewodników i izolatorów; przewód na rolce (dł. 30m); baterie alkaliczne R20 – 36 szt.; uchwyt na baterie –
45 szt.; mini żarówka 2V 0,06A – 20 szt.; oprawki do żarówek – 30 szt.; brzęczek elektryczny – 5 szt.; ogniwo słoneczne – 5 szt.; piłeczki pingpongowe – 16 szt.; kulki szklane- 40 szt.;
termometr zanurzeniowy – 30 szt.; duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego; ścienna plansza dydaktyczna.

031906MB

wszystkie ceny są cenami brutto

4 990,00 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Monitory interaktywne
Specyfikacja:
- Przekątna: 55 cali - Rozdzielczość: 4K UHD
3840x2160
- Kontrast: 4000:1 - Jasność: 350cd/m2
- 20 punktów dotyku w systemie Windows,
10 punktów w systemie Android
- Moduł Wi-Fi
- Android 6.0
- Panel LED o żywotności do 50 000 godzin
- Głośniki 2x15W
- Ekran szyba hartowana z powłoką Anti Glare
- Plug&Play
- Proporcje obrazu 16:9
- Kąt widzenia 178°
- Czas reakcji: 8 ms
- Przednie przyciski skrótów
- Slot OPS
- Wejścia/Wyjścia AV: Przód: HDMI 1.4 × 1 ,
USB(Touch) × 1, USB 2.0 × 3 Tył : HDMI 2.0 × 2,
USB(Touch) × 1, USB 2.0 × 2 , VGA in + audio x 1,
MIC x 1 , RS232 x 1, SD card x 1, LANIN x 1,
Słuchawkowe x 1
Wyjścia: LANOUT x 1 , HDMIOUT x 1
Wymiary 1324 × 801 × 88 mm

55”
Monitor interaktywny INSGRAF 55

Monitory interaktywne INSGRAF to kompaktowe rozwiązania do prezentacji w szkole, przedszkolu i sali konferencyjnej. Wyposażone w slot OPS (Open Pluggable Specification) umożliwiający
wbudowanie komputera (585105, sprzedawany osobno) wewnątrz monitora. Dedykowana podstawa mobilna dostępna jako osobna pozycja katalogowa (kod produktu: 585104).

585102MB

6 999,90 zł

Specyfikacja:
- 65 cali
- Rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160
- Kontrast 4000:1
- Jasność 370cd/m2
- Głębia kolorów 8 bit
- Czas reakcji 8ms
- Plug&Play
- Technologia dotyku IR
- 20 punktów dotyku w systemie Windows, 10
punktów w systemie Android
- Proporcje obrazu 16:9
- Panel LED o żywotności do 30 000 godzin
- Slot OPS
- Kąt widzenia 178°
- Ekran szyba hartowana z powłoką Anti Glare
- Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM
- Napięcie robocze: AC 100-240V，50/60Hz
- Głośniki 2x15W (głośnik z przodu)
- Wejścia/Wyjścia AV:
Przód: HDMI 1.4(4K@30Hz) × 1, USB(Touch) × 1,
USB(Dynamic) × 2, MIC × 1
Tył : HDMI 2.0/1.4(4K@60Hz) × 2, DP1.2(4K@30Hz) × 1,
VGA(1920×1080@60Hz) × 1, USB(Touch) × 4
Wyjścia: HDMI Out(Support 4K@60Hz,
1920×1080@60Hz) × 1
- Inne: USB 2.0(Dynamic) × 1, USB 3.0(Dynamic) ×
1, USB 2.0 Embedded × 1, RS232 × 1, RJ45 × 2, OPS
(4K@60Hz) × 1, Line Out × 1, SPDIF Out × 1
- Dźwięk: MP3, M4A, (AAC)
- Wymiary 1546 × 943 × 95 mm
- Waga 45 kg
- Moduł Wi-Fi w zestawie
- Brak uchwytu ściennego w zestawie (do
dokupienia osobno, kod produktu: 585004MB)
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65”
Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 - 4K UHD

Zaletą monitora interaktywnego InsGraf DIGITAL 65 jest intuicyjna obsługa umożliwiająca bezproblemowo i intuicyjnie
prowadzić lekcje z uczniami w szkole. Monitory posiadają wbudowany system Android, a także wyposażone zostały w slot
OPS (Open Pluggable Specification) umożliwiający wbudowanie komputera (585005MB, sprzedawany osobno) wewnątrz
monitora. Komfort pracy zapewnia także możliwość udostępniania na ekranie treści z różnych urządzeń zewnętrznych:
komputera, tabletu czy nawet telefonu.

585001MB

www.novumedukacja.pl

8 599,90 zł

Infolinia: 801 003 084

Uchwyt ścienny do monitorów INSGRAF

Uchwyt ścienny do monitorów INSGRAF 55-65 cali
Uchwyt naścienny do montażu monitorów interaktywnych.
- Maksymalny udźwig: 100 kg • Standard VESA
- Pasuje dla monitorów 55 i 65 cali.

Kolor czarny. Możliwość zamontowania monitora na 3 wysokościach:
138, 147 i 156 cm. Wym.: 110 x 60 x 161 cm

99,90 zł

585104MB

1 399,90 zł

Statyw z windą do monitora interaktywnego 55

Winda do monitora jest perfekcyjnym rozwiązaniem do zmiany wysokości ekranu
w pionie.
Ma zwartą, kompaktową budowę, proste w formie stalowe elementy w całości
ukryte za ekranem.
- wym. windy: 55,6 x 59,2 x 8,1 cm
- waga windy: 22,3 kg
- wym. wspornika: 92 x 74,2 x 3,2 cm
- waga wspornika: 5,2 kg
- przesunięcie ekranu w pionie do 400 mm (15.75”)
- przy obliczaniu całkowitej masy zestawu, należy dodać do siebie wagę monitora
oraz wagę uchwytu
- dopuszczalne obciążenie 23–43 kg
- dla ekranów o przekątnej 42–55 cali

Statyw z windą do monitora jest perfekcyjnym rozwiązaniem do zmiany wysokości
ekranu w pionie.
Ma zwartą, kompaktową budowę, proste w formie stalowe elementy w całości
ukryte za ekranem.
- wym. windy: 55,6 x 59,2 x 8,1 cm
- waga windy: 22,3 kg
- wym. wspornika: 92 x 74,2 x 3,2 cm
- waga wspornika: 5,2 kg
- wym. statywu: 119,3 x 74,3 x 177,2 cm
- waga statywu: 38,5 kg
- maksymalne obciążenie statywu: 125 kg
- 4 kółka o śr. 75 mm (w tym 2 z hamulcem)
- Przesunięcie ekranu w pionie do 400 mm (15.75”)
- Przy obliczaniu całkowitej masy zestawu, należy dodać do siebie wagę monitora
oraz wagę uchwytu
- dopuszczalne obciążenie 23–43 kg
- dla ekranów o przekątnej 42–55 cali

620000MB

620003MB

Winda do monitora interaktywnego 55

3 999,90 zł

Materiały edukacyjne

Multimedia

585111MB

Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych INSGRAF

5 599,90 zł

Komputer OPS i5 4GB 128SSD

Komputer OPS, kompatybilny z monitorami insGraf DIGITAL.
SPECYFIKACJA
- procesor: Intel Core i5
- pamięć RAM: 4 GB
- dysk: 128 GB SSD
- złącza i Komunikacja: HDMI, USB 3.0, WiFi, RJ45,
- wyjście słuchawkowe,
- wejście mikrofonowe.

585011MB

2 599,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Monitor interaktywny insGraf DIGITAL - 4K UHD
Monitory interaktywne insGraf DIGITAL to kompaktowe rozwiązania do prezentacji w szkole, przedszkolu i sali konferencyjnej. Wyposażone
w slot OPS (Open Pluggable Specification) umożliwiający wbudowanie komputera (585011MB, sprzedawany osobno) wewnątrz monitora.
Dedykowany uchwyt ścienny dostępny jako osobna pozycja katalogowa. Główne funkcje: - Wbudowany system Android 8.0 - Rozdzielczość
4K UHD 3840 x 2160 - Moduł Wi-Fi - Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera z systemem Windows. - Plug and play - użytkownik
może korzystać z funkcji dotykowej bez instalacji sterownika. - Multi-touch - do 20 punktów multi-touch w systemie Windows, 10-punktowy
multi-touch w systemie Android. - Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch kolorach jednocześnie w systemie Android.
Automatyczne wykrywanie końcówki pióra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard - Przyciski
skrótów po prawej stronie ekranu - Przednie porty po lewej stronie ekranu - Wbudowane w przedni panel głośniki (2x15W) - Ekologia interaktywny ekran dotykowy z podświetleniem LED, cieńszy panel, niższe zużycie energii, lepsze rozpraszanie ciepła, jaśniejszy wyświetlacz
i lepszy poziom kontrastu. - Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami: - do szybkiego przełączania się pomiędzy wbudowanym systemem
Android a dodatkowym komputerem OPS - zmiany źródła wyświetlanego obrazu - tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu,
auto kształt) - program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, obsługa usługi w chmurze /
FTP / sieci lokalnej) - program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, przeglądarka, kalendarz, kalkulator) - udostępnienie ekranu (ekran
urządzeń mobilnych można przesyłać bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocą aplikacji) Specyfikacja: - Kontrast 4000:1 - Jasność
370cd/m2 - Głębia kolorów 8 bit - Czas reakcji 8ms - Plug&Play - Technologia dotyku IR - 20 punktów dotyku w systemie Windows, 10
punktów w systemie Android - Proporcje obrazu 16:9 - Panel LED o żywotności do 30 000 godzin - Slot OPS - Kąt widzenia 178° - Ekran
szyba hartowana z powłoką Anti Glare - Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM - Napięcie robocze: AC 100-240V,50/60Hz - Głośniki 2x15W (głośnik
z przodu) - Wejścia/Wyjścia AV: Przód: HDMI 1.4(4K 30Hz) × 1, USB(Touch) × 1, USB(Dynamic) × 2, MIC × 1 Tył : HDMI 2.0/1.4(4K 60Hz) ×
2, DP1.2(4K 30Hz) × 1, VGA(1920×1080 60Hz) × 1, USB(Touch) × 4 Wyjścia: HDMI Out(Support 4K 60Hz, 1920×1080 60Hz) × 1 Inne: USB
2.0(Dynamic) × 1, USB 3.0(Dynamic) × 1, USB 2.0 Embedded × 1, RS232 × 1, RJ45 × 2, OPS (4K 60Hz) × 1, Line Out × 1, SPDIF Out × 1 Obsługiwane formaty multimediów: Obraz: JPEG, BMP, PNG Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx,
FLV(Support 1080P HD Decoding) Dźwięk: MP3, M4A, (AAC). Moduł Wi-Fi w zestawie - Brak uchwytu ściennego w zestawie (do dokupienia
osobno).
585001MB
65 cali
8 599,90 zł
585002MB
75 cali
12 999,90 zł
585003MB
86 cali
16 999,90 zł
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Winda do monitora interaktywnego 65 i 75

Winda do monitora jest perfekcyjnym rozwiązaniem do zmiany wysokości ekranu
w pionie. Ma zwartą, kompaktową budowę, proste w formie stalowe elementy
w całości ukryte za ekranem. Wym. windy: 55,6 x 59,2 x 8,1 cm, waga windy:
22,3 kg, wym. wspornika: 92 x 74,2 x 3,2 cm, waga wspornika: 5,2 kg

Uchwyt ścienny do monitorów interaktywnych Insgraf DIGITAL. Maksymalny udźwig
- 120 kg (monitor 86 cali). Maksymalne nachylenie - 15 stopni. Kolor czarny.

Cechy i zalety: Bezwysiłkowa regulacja wysokości ekranu w pionie Kompaktowa
budowa, całość ukryta za ekranem, ramy ze stali nierdzewnej Bezpieczeństwo - CE,
obsługa manualna, bez silnika, bez prądu, bez kabli, niezawodność. Dopuszczalne
obciążenie 41-69 kg - dla ekranów o przekątnej 65-75 cali.

585004MB

620001MB

Uchwyt ścienny do monitorów insGraf DIGITAL

3 999,90 zł

Statyw z windą do monitora interaktywnego 65 i 75

Statyw z windą do monitora jest perfekcyjnym rozwiązaniem do zmiany wysokości
ekranu w pionie. Ma zwartą, kompaktową budowę, proste w formie stalowe
elementy w całości ukryte za ekranem. - wym. windy: 55,6 x 59,2 x 8,1 cm, waga
windy: 22,3 kg, wym. wspornika: 92 x 74,2 x 3,2 cm, waga wspornika: 5,2 kg, wym.
statywu: 119,3 x 74,3 x 177,2 cm, waga statywu: 38,5 kg, maksymalne obciążenie
statywu: 125 kg

Statyw z windą do monitora interaktywnego 86

Cechy i zalety: Ergonomia, bezwysiłkowa regulacja wysokości ekranu w pionie,
kompaktowa budowa, całość ukryta za ekranem, ramy ze stali nierdzewnej, obsługa.
Przy obliczaniu całkowitej masy zestawu, należy dodać do siebie wagę monitora
oraz wagę uchwytu, dopuszczalne obciążenie 41-69 kg, dla ekranów o przekątnej
65-75 cali.

Statyw z windą do monitora jest perfekcyjnym rozwiązaniem do zmiany wysokości
ekranu w pionie. Ma zwartą, kompaktową budowę, proste w formie stalowe
elementy w całości ukryte za ekranem. Najważniejsze dane:
- wym. windy: 55,6 x 59,2 x 8,1 cm - waga windy: 22,3 kg
- wym. wspornika: 92 x 74,2 x 3,2 cm - waga wspornika: 5,2 kg
- wym. statywu: 119,3 x 74,3 x 177,2 cm - waga statywu: 38,5 kg
- maksymalne obciążenie statywu: 125 kg
- 4 kółka o śr. 75 mm (w tym 2 z hamulcem)
Przy obliczaniu całkowitej masy zestawu, należy dodać do siebie wagę monitora
oraz wagę uchwytu, dopuszczalne obciążenie 66-95 kg, dla ekranów o przekątnej
86 cali.

620004MB

620005MB

5 599,90 zł

6 999,90 zł

Materiały edukacyjne

Multimedia

259,90 zł

Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych INSGRAF

Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych. Maksymalny udźwig 120 kg
(monitor 86 cali). Uchwyt VESA 80 x 60 cm. Kolor czarny. Wym.: 126 x 69,5 x 170 cm

585009MB

1 999,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Tablice interaktywne

Tablica interaktywna insGraf
Tablice interaktywne insGraf posiadają 10 punktów dotyku, co pozwala na jednoczesną i komfortową pracę 4 użytkowników, z założeniem, że każdy z nich może wykonywać dowolną
operację na tablicy – w tym oczywiście
obsługę multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a także przewijania). Posiadają również boczne paski skrótów, co pozwala na szybkie uruchamianie najczęściej używanych funkcji.
Urządzenie działa w standardzie Plug&Play,
pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja oraz możliwość
użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy suchościeralnej to główne cechy pozwalające na prowadzenie zajęć w sposób interesujący i dynamiczny. Dołączone interaktywne
oprogramowanie zapewnia dziesiątki przydatnych narzędzi dydaktycznych.
SPECYFIKACJA
• Technologia: IR – pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa)
• Format: 4:3
• Powierzchnia: nanopolimerowa, magnetyczna, suchościeralna
• Precyzja: <2mm
• Tempo śledzenia sygnału: 180 pkt/s
• Rozdzielczość: 32768 × 32768
• Wymagany system operacyjny: WindowsXP/Vista/7/8/10, Mac, Linux
• Wyposażenie: półka na pisaki, kabel USB, 3 pisaki, gąbka, wskaźnik, oprogramowanie do pobrania na www.mojebambino.pl, zestaw montażowy

585109MB
585100MB

360

1 999,90 zł
2 499,90 zł

81 cali
86 cali

www.novumedukacja.pl
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Multimedia
Tablice interaktywne insGraf posiadają 10 punktów dotyku, co pozwala na jednoczesną i komfortową pracę 4 użytkowników, z założeniem, że każdy z nich może wykonywać dowolną
operację na tablicy - w tym oczywiście obsługę multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a także przewijania). Posiadają również boczne paski skrótów co pozwala na szybkie uruchamianie
najczęściej używanych funkcji. Urządzenie działa w standardzie Plug&Play, pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa obsługa (palcami bądź
wskaźnikiem), doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy suchościeralnej to główne cechy pozwalające na prowadzenie zajęć
w sposób interesujący i dynamiczny. Dołączone interaktywne oprogramowanie zapewnia dziesiątki przydatnych narzędzi dydaktycznych.
SPECYFIKACJA
• Technologia: IR – pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa)
• Format: 16:9
• Powierzchnia: nanopolimerowa, magnetyczna, suchościeralna
• Precyzja: <2mm
• Tempo śledzenia sygnału: 180 pkt/s
• Rozdzielczość: 32768 × 32768
• Wymagany system operacyjny: WindowsXP/Vista/7/8/10, Mac, Linux
• Wyposażenie: półka na pisaki, kabel USB, 3 pisaki, gąbka, wskaźnik, oprogramowanie
do pobrania na www.mojebambino.pl, zestaw montażowy

585101MB
585110MB

95 cali
105 cali

2 699,90 zł
2 999,90 zł

Materiały edukacyjne

Tablica interaktywna insGraf

Głośniki do tablic interaktywnych EPSON

Dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi aktywne głośniki o mocy 15 W gwarantują
uzyskanie doskonałego dźwięku przy korzystaniu z tablic interaktywnych.
Zawartość zestawu:
- głośnik aktywny (w tym wzmacniacz)
- uchwyt do montażu ściennego
- zasilacz sieciowy z przewodem zasilającym
- głośnik pasywny
- kabel głośnikowy 3 m
- instrukcja
DANE TECHNICZNE:
- moc wyjściowa: 15 W rms
- impedancja: 8 omów
- pasmo przenoszenia: 80 Hz – 20 kHz
- poziom ciśnienia akustycznego: 100 dB przy 1 W przy 1 m
Głośnik aktywny:
- wym. 14,2 x 15,5 x 23,1 cm
- waga: 2,1 kg
- regulacja: głośności, tonów wysokich, basów
- wejścia: zasilanie 18 V DC, mini jack audio, RCA audio P/L
- wyjścia: cinch audio (do głośnika pasywnego), stereo mini jack audio.
Głośnik pasywny:
- wym. 14,2 x 15,5 x 23,1 cm
- waga: 1,9 kg

085086MB

599,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Ekrany projekcyjne

Ekran projekcyjny elektrycznie zwijany

Ekran elektrycznie zwijany w metalowej obudowie w kolorze białym. Posiada
regulację położenia punktów krańcowych, zwijania i rozwijania z automatycznym
zatrzymywaniem. Wyprowadzenie zasilania z lewej strony. Podłoże projekcyjne Matt
White E. Format 1:1. Wym.: 200 x 200 cm

157002MB

1 099,90 zł

Projektor multimedialny Epson EB-X05

Ekran projekcyjny na statywie 175 x 175 cm

Przenośny ekran ręcznie zwijany na statywie z trójnogiem. Posiada metalową
obudowę w kolorze czarnym oraz mechanizm zwijający z napędem sprężynowym.
Na ekranie znajduje się ramka w kolorze czarnym o szerokości 3 cm. Format 1:1.
Wym.: 177 x 177 cm. Przekątna 249 cm (98”). Wys. max. 256 cm

157007MB

Projektor multimedialny Epson EB-W05

Dzięki zastosowaniu technologii 3LCD wyświetlane
materiały są do trzech razy jaśniejsze niż
w przypadku konkurencyjnych produktów.
Współczynnik kontrastu o wartości 15 000:1
zapewnia żywe kolory, wyraziste cienie i głębokie
czernie.
Specyfikacja:
- Technologia 3LCD.
- Natężenie światła barwnego 3.300 lumen - 2.050
lumen (tryb ekonomiczny).
- Natężenie światła białego 3.300 lumen - 2.050
lumen (tryb ekonomiczny).
- Stosunek kontrastu 15.000:1.
- Lampa UHE, 210 W, 6.000 h Żywotność, 10.000 h
- Rozdzielczość XGA, 1024 x 768.
- Współczynnik proporcji obrazu 4:3.
- Rozmiar projekcji 30 cali - 300 cali.

Projektor multimedialny Epson EB-W05, dzięki
zastosowaniu technologii 3LCD wyświetlane
materiały są do trzech razy jaśniejsze niż
w przypadku konkurencyjnych produktów.
Współczynnik kontrastu o wartości 15 000:1
zapewnia żywe kolory, wyraziste cienie i głębokie
czernie.
Specyfikacja:
- Technologia 3LCD.
- Natężenie światła barwnego 3.300 lumen - 2.050
lumen (tryb ekonomiczny).
- Natężenie światła białego 3.300 lumen - 2.050
lumen (tryb ekonomiczny).
- Stosunek kontrastu 15.000:1.
- Lampa UHE, 210 W, 6.000 h Żywotność, 10.000 h
- Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800.
- Współczynnik proporcji obrazu 16:10.
- Rozmiar projekcji 33 cale - 320 cali.

047041MB

047044MB

2 299,90 zł

559,90 zł

2 399,90 zł

Projektor krótkoogniskowy laserowy
Epson EB-L200SX
Zawartość zestawu: kabel zasilający, skrócona
instrukcja uruchomienia, pilot z bateriami
- Wymiary produktu: 325 x 337 x 90 mm
- Waga: 4,5 kg
SPECYFIKACJA
- System projekcyjny: Technologia 3LCD,
- Ciekłokrystaliczna migawka RGB
- Natężenie światła białego: 3 600 lumen
(2 520 lumen – tryb ekonomiczny)
- Natężenie światła barwnego: 3 600 lumen
(2 520 lumen – tryb ekonomiczny)
- Rozdzielczość: XGA, 1024 x 768, 4:3

047051MB

6 299,90 zł

Projektor krótkoogniskowy laserowy
Epson EB-L200SW

Zawartość zestawu: kabel zasilający, skrócona
instrukcja uruchomienia, pilot z bateriami
- Wymiary produktu: 325 x 337 x 90 mm
- Waga: 4,5 kg
SPECYFIKACJA
- Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka
RGB
- Natężenie światła białego: 3.800 lumen
– 2.660 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą
ISO 21118:2012
- Natężenie światła barwnego: 3.800 lumen
– 2.660 lumen (tryb ekonomiczny)
- Rozdzielczość: WXGA, 1280 x 800, 16:10
- Współczynnik proporcji obrazu: 16:10

Uchwyt ścienny do projektora
krótkoogniskowego US1

Uchwyty do projektorów montowane do ściany.
Konstrukcja w kolorze czarnym. Wyposażone
w regulowane ramiona, umożliwiające
przymocowanie każdego typu projektora o wadze
do 10 kg. Gwarancja: 2 lata. Dystans od ściany:
85–135 cm

Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany
do sufitu. Konstrukcja metalowa, lakierowana
proszkowo na kolor biały. Produkt wyposażony
w cztery regulowane ramiona, umożliwiające
przymocowanie każdego typu projektora, których
waga nie przekracza 15 kg. W zestawie: elementy
montażowe. Gwarancja: 2 lata na produkt.
Wys.: 67–90 cm

047052MB

146081MB

146184MB
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6 499,90 zł
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Uchwyt sufitowy do projektorów UPD1

199,90 zł

Infolinia: 801 003 084

259,90 zł

Zestawy multimedialne
Zestaw multimedialny 19

- 585100MB – Tablica interaktywna INSGRAF 86’’
- 047041MB – Projektor multimedialny Epson EB-X05
- 146080MB – Uchwyt sufitowy do projektora

5 039,70 zł

Multimedia

ZEST5544MB

Zestaw multimedialny 20

ZEST5545MB

6 299,70 zł

Materiały edukacyjne

- 585100MB – Tablica interaktywna INSGRAF 86’’
- 047011MB – Projektor krótkoogniskowy EPSON EB-530
- 146081MB – Uchwyt ścienny do projektora
krótkoogniskowego US1

Zestaw multimedialny 24

- 585101MB Tablica interaktywna insGraf 95, 1 szt.
- 047046MB Projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-685W,
1 szt.

ZEST5549MB

9 399,80 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Laptopy i akcesoria
1

2

1. Laptop Acer TravelMate P2 i5 8GB 256SSD
Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 15,6 cali
• Procesor: Intel Core i5
• Pamięć RAM: 8 GB • Dysk: 256 SSD
• Brak wbudowanego napędu optycznego
• Złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro
• Kolor: czarny

085163MB

3 899,90 zł

2. Laptop Acer TravelMate P2 i3 8GB 256SSD
Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 15,6 cali
• Procesor: Intel Core i3
• Pamięć RAM: 8 GB • Dysk: 256 SSD
• Brak wbudowanego napędu optycznego
• Złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro
• Kolor: czarny

085165MB

3 199,90 zł

3. Laptop Lenovo V15 AMD Ryzen 3 8GB
256SSD

3

Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 15,6 cali
• Procesor: AMD Ryzen 3 3250U
• Pamięć RAM: 8 GB
• Dysk: 256 SSD
• Brak wbudowanego napędu optycznego
• Złącza: HDMI, USB, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro

4

085140MB

3 399,90 zł

4. Laptop Acer TravelMate P4 14 i5 8GB 512SSD
Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 14 cali
• Procesor: Intel Core i5
• Pamięć RAM: 8 GB • Dysk: 512 SSD
• Brak wbudowanego napędu optycznego
• Złącza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro
• Kolor: czarny

085166MB

4 899,90 zł

5. Głośniki 2.0

5

GŁOŚNIKI KOMP. EXTREME. XP-102 2.0 USB FUSION
• Moc skuteczna: 2x2W
• Zakres częstotliwości: 20Hz-18kHz
• Zasilanie: 5V (USB)
• Wymagają złącz: USB i wyjście słuchawkowe Mini-Jack 3.5mm
• Długość kabla: 1.2m

6

085189MB

25,90 zł

6. Słuchawki z mikrofonem Terra

• TERRA Headset JP-HS1000
• Połączenie z PC: USB typ A
• Długość kabla: 1.8 m
• Impedancja mikrofonu: 2.2 Ω
• Typ mikrofonu: Elektretowy pojemnościowy
• Czułość słuchawek: 112 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Obsługiwane systemy operacyjne Windows
7, 8, 8.1, 10 oraz Mac OS 10.12/10.13/10.3/
10.11/10.8/10.7/10.6

085158MB

249,90 zł

Klawiatura + mysz bezprzewodowa
Esperanza

Mysz bezprzewodowa Terra

364

085160MB

085188MB

Kamera internetowa Terra

• TERRA Mouse NBM1000B wireless BT
• Zasięg bezprzewodowego routera: 10 m
• Liczba przycisków: 3 • Bluetooth: Tak
• Technologia wykrywania ruchu: Optyczny
• Źródło zasilania: Baterie AA
• Interfejs urządzenia: RF Wireless+USB

085159MB

• TERRA Webcam JP-WTFF-1080HD
• Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD)
• Kąt widzenia: 72 ° • Zasilane przez USB
• Ręczne ustawianie ostrości: Fixed Focus
• Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows 7,8,10, Mac, Linux

• Interfejs: Radiowy (adapter USB)
• Rodzaj myszy: Optyczna
• Typ klawiatury: Klasyczna
• Układ klawiatury: Angielski (EN)
• Mały odbiornik USB Technologia 2.4GHz, zasięg
do 10m
• Myszka: Wysokiej jakości sensor optyczny
1600DPI
• Współpracuje z systemami: Windows
XP/Windows 7/Windows 8/Windows
10/MAC OS 8.6 lub wyższy. Obsługuje
wszystkie wersje językowe. Wymaga
złącza USB 2.0

79,90 zł

www.novumedukacja.pl

249,90 zł

Infolinia: 801 003 084

49,90 zł

Materiały edukacyjne

Multimedia

Magiczna podłoga

Magiczna podłoga wersja edukacyjna

Magiczna podłoga to system stworzony z myślą o najmłodszych, sprawia, że nauka staje się świetną zabawą i ekscytującą przygodą. Urządzenie składa się z projektora, komputera,
detektora ruchu oraz specjalnego oprogramowania zamkniętych w estetycznej obudowie. W zestawie jest 110 gier (w tym 50 edukacyjnych, 50 „Fun”, 10 EKO), istnieje możliwość dokupienia
pojedynczych gier, a nawet zaprojektowania własnej gry. System wyświetla na podłodze obraz o wymiarach: 2 x 3 m, który reaguje na każdy ruch, co sprawia, że dzieci z ogromnym
zaciekawieniem angażują się w zabawę. W zestawie: projektor z wbudowanym głośnikiem, komputer, oprogramowanie Interaktywna Podłoga wraz z grami, detektor ruchu (kamera), pilot do
obsługi, obudowa, uchwyt.

6305030

wszystkie ceny są cenami brutto

11 149,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Aktywność artystyczna
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Meble i sztalugi

Wózek na akcesoria

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

6513059N

609,90 zł

Pojemnik z pleksi na
brystol, papier i papiery
wielkoformatowe

Stelaż wykonany z płyty laminowanej. Półki
boczne wykonane z plexi do przechowywania
kartonów i papieru.

bez
awane
sprzed w
ó
ri
akceso

Szafka plastyczna niska

Praktyczna szafka do przechowywania materiałów
plastycznych. Wym.: 102 x 68,3 x 50 cm

6512255

528,90 zł

kółka wysokiej
jakości
Wykonana z lakierowanej sklejki

a wkładka
wyjmowan

Dwustronna,wielofunkcyjna szafka

Praktyczny mebel do gromadzenia i przechowywania
przyborów plastycznych. W złożonym systemie
regału wygospodarowano przestrzeń na pojemniki
z farbą, kredki, pędzle, masy plastyczne, które
można segregować dzięki nakładanej na wierzchnią
półkę nadstawce. Bardzo ciekawym rozwiązaniem
zastosowanym w szafce jest specjalny, dołączony
do całości statyw na duże formatowo brystole.
Wym.: wys. 80 x szer. 90 x gł. 50 cm

4122090

368

miejsce na
brystole

1 149,90 zł

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

Aktywność artystyczna

Meble i sztalugi

Suszarki na prace
plastyczne i akcesoria

Wieszak na fartuszki/ręczniki

Listwa wykonana z lakierowanej sklejki. Zawiera 6 podwójnych wieszaczków.
Wym.: wys. 8 x szer. 65 x gł. 2 cm

6512554

Suszarka metalowa

Funkcjonalny mebel do suszenia prac plastycznych.
Metalowy stelaż na kółkach ułatwiających
przemieszczanie. Suszarka pomieści 25 prac
formatu A3 lub 50 A4. Wym.: 42,5 x 41 x 98 cm

133147MB

499,90 zł

68,90 zł

Suszarka metalowa duża

Funkcjonalny mebel do suszenia prac plastycznych.
Metalowy stelaż na kółkach ułatwiających
przemieszczanie. Suszarka pomieści 2 x 25 prac A3
lub 2 x 50 prac A4. Wym.: 63 x 42 x 96,5 cm

133149MB

wszystkie ceny są cenami brutto

699,90 zł

Suszarka na prace plastyczne NATURA

Suszarka o nowoczesnym wyglądzie, posiada 25
poziomów na prace plastyczne oraz wysokiej jakości
kółka premium. Wym.: wys. 83 x szer. 36 x gł. 38 cm
Pow. odkładu: 32 x 34 cm

4520003NEX

pomoce@novumedukacja.pl

574,90 zł
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Wieszak z papierem na rolce

Funkcjonalny wieszak na rolkę papieru rysunkowego, do zamocowania na ścianie
pozwoli mieć papier zawsze w zasięgu ręki. Rolka papieru jest w komplecie, można
także zamówić ją osobno (014050MB). Mebel wykonany ze sklejki lakierowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Biały blat sztalugi wykonany z płyty laminowanej
o gr. 12 mm. Wym.: 68 x 30 x 12 cm

092652MB

219,90 zł

Sztaluga trójnożna

Solidna sztaluga trójnożna wykonana z litego drewna bukowego. Półka dolna oraz
górny chwyt posiadają płynną regulację, dzięki zastosowaniu motylków. Sztalugę
tę bardzo łatwo można złożyć co jest praktyczne przy przechowywaniu po złożeniu
nie zajmuje dużo miejsca. Wym.: wys. 177 x szer. podstawy 60 x szer. półki 55 cm,
maks. wysokość ramy/obrazu w sztaludze 132 cm

030100MB

99,90 zł

Papier na rolce do sztalug

Rolka papieru rysunkowego. Dł. papieru 50 m. Wym.: 60 x 9 cm

014050MB

39,90 zł

Sztaluga dwustronna z dwiema kuwetami

Sztaluga do zamocowania na ścianie pozwoli zaoszczędzić miejsce w sali. Jest
wyposażona w wieszak na rolkę papieru oraz półeczkę z czterema okrągłymi
otworami na kubeczki o śr. 7,5 cm, dwoma prostokątnymi otworami o wym.: 8,5 x
9,5 cm oraz zagłębieniem na pędzle o dł. 33 cm. Rolka papieru jest w komplecie, ale
jeśli się skończy, można ją także zamówić osobno (014050MB). Mebel wykonany ze
sklejki lakierowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Biały blat sztalugi wykonany
z płyty laminowanej o gr. 12 mm. Wym. tablicy: 62 x 64 cm, wym.: 68 x 18 x 110 cm

Składana sztaluga, przy której może pracować jednocześnie dwoje dzieci. Po każdej
stronie znajduje się półeczka z czterema okrągłymi otworami na kubeczki o śr.
7,5 cm, dwa prostokątne otwory o wym.: 8,5 x 9,5 cm oraz zagłębienie na pędzle
o dł. 33 cm. W komplecie są też 4 spinacze umożliwiające przypinanie kartonów
do sztalugi. Istnieje możliwość regulowania wysokości tablic. Regulacja pozwala
na ustawienie dolnej krawędzi tablicy pomiędzy 30 a 88 cm (72 cm w przypadku
podnoszenia obu tablic jednocześnie). Ramiona wykonane ze sklejki lakierowanej
o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Białe blaty sztalugi wykonane z płyty laminowanej
o gr. 12 mm. Wym. po rozłożeniu 60 x 77 x 112 cm, wym. tablic 60 x 60 cm

092653MB

092651MB

Sztaluga przyścienna z papierem na rolkę
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449,90 zł
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699,90 zł

Zestaw tablic magnetycznych malucha 1

Zestaw tablic magnetycznych malucha 2

Zestaw tablic magnetycznych malucha 3

542066MB

542067MB

542068MB

Zestawy tablic suchościeralno-magnetycznych
z kolorowymi aplikacjami będą nie tylko miejscem
aktywności i zabawy dla dzieci, ale także ozdobą
każdej sali. Dzięki temu, że składają się z kilku
modułów, pozwalają na pracę wielu dzieciom
jednocześnie. Panele są wyposażone w przegródki
na mazaki. Wym. przegródki: 38,5 x 8 x 9 cm,
wym. tablicy: 38,5 x 38,5 cm

799,90 zł

Zestawy tablic suchościeralno-magnetycznych
z kolorowymi aplikacjami będą nie tylko miejscem
aktywności i zabawy dla dzieci, ale także ozdobą
każdej sali. Dzięki temu, że składają się z kilku
modułów, pozwalają na pracę wielu dzieciom
jednocześnie. Panele są wyposażone w przegródki
na mazaki. Wym. przegródki: 38,5 x 8 x 9 cm,
wym. tablicy: 38,5 x 38,5 cm

999,90 zł

Zestawy tablic suchościeralno-magnetycznych
z kolorowymi aplikacjami będą nie tylko miejscem
aktywności i zabawy dla dzieci, ale także ozdobą
każdej sali. Dzięki temu, że składają się z kilku
modułów, pozwalają na pracę wielu dzieciom
jednocześnie. Panele są wyposażone w przegródki
na mazaki. Wym. przegródki: 38,5 x 8 x 9 cm,
wym. tablicy: 38,5 x 38,5 cm

699,90 zł

Aktywność artystyczna

Meble i sztalugi

Zestawy
tablic
magnetycznych

Tablica z kolorową
powierzchnią korkową,
w drewnianej oprawie,
do prezentacji prac lub
wywieszania ogłoszeń
szkolnych.
Tablica korkowa 90 x 120 cm
zielona
044105MB
044106MB jasnozielona
różowa
044107MB
błękitna
044108MB
044109MB ciemnoniebieska

Tablica korkowa 100 x 150 cm
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł
179,90 zł

zielona
044110MB
044111MB jasnozielona
różowa
044112MB
błękitna
044113MB
044114MB ciemnoniebieska

wszystkie ceny są cenami brutto

Tablica korkowa 100 x 200 cm
239,90 zł
239,90 zł
239,90 zł
239,90 zł
239,90 zł

zielona
044115MB
044116MB jasnozielona
różowa
044117MB
błękitna
044118MB
044119MB ciemnoniebieska

pomoce@novumedukacja.pl

399,90 zł
399,90 zł
399,90 zł
399,90 zł
399,90 zł
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Wyprawki

Zestaw na cały rok

Dla 25 dzieci
Do wykorzystania
przez cały rok

57,76 zł / dziecko
372

www.novumedukacja.pl

Bogaty zestaw materiałów plastycznych przeznaczonych do pracy całej grupy
(25 osób). Gotowy zestaw to oszczędność czasu i pieniędzy. Cała grupa ma szanse
pracować na wysokiej jakości materiałach jednakowych dla każdego dziecka.
Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark. 2 opak.
Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark. 1 opak.
Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. 1 opak.
Brystol A3/100 ark. biały 1 opak.
Brystol mix A4/100 ark. 10 kolorów 1 opak.
Folie piankowe – 15 ark. 1 kpl.
Klej czarodziejski 1 litr
Kredki Bambino 12 kolorów 25 opak.
Kredki ołówkowe 12 kolorów 25 opak.
Plastelina mix 2,8 kg 1 opak.
Tempery 6 kolorów x 500 ml 1 kpl.
Beżowa tektura falista B4 – 100 ark. 1 kpl.
Bibuła karbowana mix – 15 kolorów 2 kpl.
Papier pakowy beżowy – 10 ark. 1 kpl.
Tektura falista – 10 arkuszy 1 kpl.
Teczka prac przedszkolnych 25 szt.
Cienkie druciki kreatywne – 80 szt. 1 opak.
Klej w sztyfcie 9 g 25 szt.
Kulki styropianowe śr. 7 cm, 10 szt. 3 kpl.
Chusteczki higieniczne 10 opak.
Masa papierowa 420 g 1 opak.
Papier rysunkowy biały A3 – 250 ark. 1 kpl.
Kolorowy papier rysunkowy A3 – 160 ark. 1 kpl.
Kolorowy brystol A3 – 100 ark. 1 kpl.
Zeszyty 16 kartkowe 25 szt.
Ołówki trójkątne – 25 szt. 1 kpl.

199002MB

Infolinia: 801 003 084

1 566,30 zł

Wyprawki
Aktywność artystyczna

Dla 25 dzieci
Zestaw ekonomiczny

Podstawowe materiały plastyczne przeznaczone do pracy całej grupy (25 osób)
Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark. 2 opak.
Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark. 1 opak.
Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. 1 opak.
Brystol A3/100 ark. biały 1 opak.
Brystol mix A4/100 ark. 10 kolorów 1 opak.
Folie piankowe – 15 ark. 1 kpl.
Klej czarodziejski 1000 g 1 szt.
Kredki Bambino 12 kolorów 25 opak.
Kredki ołówkowe 12 kolorów 25 opak.
Plastelina mix – 2,8 kg 1 opak.
Tempery 6 kolorów x 500 ml 1 kpl.
Beżowa tektura falista – 100 ark. 1 kpl.
Bibuła karbowana mix – 15 kolorów 2 kpl.
Papier pakowy beżowy – 10 ark. 1 kpl.
Tektura falista – 10 ark. 1 kpl.
Ołówki trójkątne 25 szt. 1 kpl.

199001MB

1 031,10 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Podstawowe
materiały plastyczne

37,50 zł / dziecko
pomoce@novumedukacja.pl
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Zestaw dla małej grupy

Zestaw różnorodnych materiałów plastycznych przeznaczonych dla małej grupy
(15 osób) na cały rok szkolny.
Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark. 2 opak.
Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark. 1 opak.
Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. 1 opak.
Brystol A3/100 ark. biały 1 opak.
Brystol mix A4/100 ark. 10 kolorów 1 opak.
Kredki – zestaw stolikowy 3 opak.
Folie piankowe, 15 arkuszy 1 kpl.
Tektura falista, 10 arkuszy 1 kpl.
Papier szary A3, 20 arkuszy 1 kpl.
Bibuła mix kolorów, 15 rolek 1 kpl.
Nożyczki przedszkolne, 10 szt. 2 kpl.
Klej czarodziejski 500 ml 1 szt.
Tempery 6 kolorów x 500 ml 1 kpl.
Mix pędzli duży – 25 szt. 1 kpl.
Kolorowe druciki 1 kpl.
Plastelina zestaw przedszkolny – 2,8 kg 1 opak.
Teczka szkolna z gumką A4 15 szt.
Zestaw gumek, 24 szt. 1 kpl. 1 kpl.

199117MB

759,00 zł

Zestawy ekonomiczne
Wyprawka 2-latka

Zestaw do prac plastycznych dla 2-latków. Skład zestawu:
Zestaw jesiennych liści 200 szt. 1 kpl.
Kredki woskowe – trójkąty 6 kolorów 1 szt.
Kredki woskowe – trójkąty 10 kolorów 1 szt.
Kredki Giotto be-be 40 szt. 1 kpl.
Podkładki do frottage’u 1 kpl.
Podkładki do frottage’u – liście 1 kpl.
Tektura falista 3D mix 10 kol. 1 kpl.
Klej dla malucha 1 szt.
Farby z gąbką 2 kpl.
Zestaw tuszy wodnych 1 szt.
Blok rysunkowy A4 3 szt.
Blok rysunkowy z kolorowymi kartkami A4 3 szt.
Kółka i kółeczka – zestaw mix 1 szt.
Zestaw papierów kolorowych 3 szt.
Mix pędzli z gąbki 1 szt.
Tempera 3 l 1 szt.
Samoprzylepne piankowe kształty 1 szt.
Przedszkolny blok rysunkowy A1 1 szt.
Masa do przyklejania prac 2 szt.
Eko farby do malowania palcami, 6 x 80 ml 2 szt.
Miseczki do sortowania 1 szt.
Bibułka B3 1 szt.
Cienkie druciki kreatywne – krótkie 1 szt.
Bibuła karbowana kolorowa 1 szt.
Rzepy kółeczka samoprzylepne 1 szt.
Ciastolina Giotto Be-Be 3x100 g 1 szt.
Wieszak z papierem na rolce 1 szt.
Eko modelina fluo, 5 kol. 1 szt.
Papier welurowy 1 szt.
Klej czarodziejski 500 g 1 szt.
Wałki do malowania Górska Łąka 1 szt.
Taca do wałków 1 szt.
Zawieszki samoprzylepne 1 szt.
Konfetti mini kółka 1 szt.

199159MB

374

1 441,90 zł
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Wyprawka 6-latka

Zestaw różnorodnych produktów do urozmaicenia prac plastycznych dla całej grupy.
Kółka do origami – zestaw mix, 2800 szt. 1 kpl.
Duży mix kwadratów do origami, 2100 szt. 1 kpl.
Pompony, 100 szt. 1 kpl.
Kolorowe druciki, 100 szt. 1 kpl.
Oczka mix, 10 g 1 kpl.
Piankowe kształty 1000 szt. 1 kpl.
Przedszkolny blok rysunkowy A1, 30 ark. 1 kpl.
Tektura falista, 10 ark. 1 kpl.
Jednokolorowy papier przestrzenny, 3 ark. 1 kpl.
Tektura strecz kolory, 5 ark. 1 kpl.
Cekiny małe jesień-zima, 40 g 1 kpl.
Cekiny małe wiosna-lato, 40 g 1 kpl.
Kulki styropianowe śr. 7 cm, 10 szt. 2 kpl.
Brokatowe pudełeczko, 80 g 1 szt.
Klej introligatorski, 60 g 1 szt.

199006MB

199158MB

341,30 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

Wyprawki
1 615,70 zł

Aktywność artystyczna

Wyprawka kreatywna

Zestaw do prac plastycznych dla 6-latków. Skład zestawu:
Kredki Bambino 12 25 szt.
Ołówki trójkątne 1 kpl.
Zestaw gumek do ścierania 1 kpl.
Pastele olejne Bambino 6 szt.
Mazaki 12 kolorów 1 szt.
Plastelina Moje Bambino 25 szt.
Farby akwarelowe 25 szt.
Teczka szkolna A4 25 szt.
Zeszyt papierów wycinankowych nabłyszczanych 25 szt.
Zeszyt 16 kartkowy gładki 25 szt.
Wkład z papieru rysunkowego A4 1 szt.
Papier pakowy 3 szt.
Bibuła karbowana kolorowa 2 szt.
Klej czarodziejski 1000 g 1 szt.
Zestaw klejów w sztyfcie 24 szt. 1 kpl.
Stemple – geometryczne wzory 1 szt.
Duże stemple Mandale 1 szt.
Kartony wydrapywanki A4 3 szt.
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Zestaw uzupełniający

Zestaw zawiera szeroki wybór ciekawych elementów uzupełniających prace
plastyczne, a także produkty takie jak: dziurkacze, nożyczki czy palety, które
pozostaną w placówce na długi czas:
Kółka do origami – zestaw mix, 2800 szt. 1 kpl.
Dziurkacz gwiazdka 2 szt.
Dziurkacz mały – samochód 1 szt.
Dziurkacz mały – choinka 1 szt.
Dziurkacz mały – miś 2 szt.
Dziurkacz mały – listek 2 szt.
Dziurkacz mały – serce 1 szt.
Dziurkacz mały – kwiatek 1 szt.
Nożyczki 3 wzorki, 3 szt. 1 kpl.
Paletka do farb 10 szt.
Brokat różnokolorowy 1 szt.
Brokat złoty 1 szt.
Brokat srebrny 1 szt.
Brokat fioletowy 1 szt.
Brokat zielony 1 szt.
Patyczki kolorowe, 50 szt. 1 kpl.
Oczka mix, 100 szt. 1 kpl.
Pompony, 100 szt. 1 kpl.
Piórka małe 1 kpl.
Małe kształty piankowe – serca, 200 szt. 1 kpl.
Kwiatki fantazyjne, 200 szt. 1 kpl.
Drut cienki, 110 szt. 1 kpl.

199039MB

297,60 zł

Pudełko kreatywnych niespodzianek

Duży zestaw różnego rodzaju materiałów plastycznych, do tworzenia i ozdabiania
prac. Pudełka mogą różnić się zawartością. Przykładowy skład:
- karton gładki o wym.: 65 x 50 cm, różne kolory, ok. 70 szt.
- karton wzorzysty o wym.: 48 x 34 cm, różne wzory, ok. 50 szt.
- karton gładki o wym.: 35 x 25 cm, różne kolory, ok. 45 szt.
- karton wzorzysty, różne wzory, o wym.: 35 x 25 cm, ok. 65 szt.
- papier wzorzysty, o wym.: 35 x 25 cm, ok. 50 szt.
- tektura falista o wym.: 33,5 x 22,5, różne kolory, ok. 15 szt.
- karton gładki o wym.: 33,5 x 18 cm, różne kolory, ok. 45 szt.
- koperty gładkie, różne kolory i rozmiary, ok. 30 szt.
- papier w rolce gładki o szer. 40 cm, różne kolory, 2 szt.
- ramka na zdjęcia z grubego kartonu, 1 szt.
- ramka na zdjęcia z cienkiego kartonu, 2 szt.
- kwadraty origami, różne kolory
- paski do quillingu, różne kolory

300352MB
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189,90 zł

Zestaw indywidualny podstawowy

Proponujemy zestaw materiałów plastycznych najwyższej jakości. Zestaw zawiera
niezbędne artykuły plastyczne przeznaczone do pracy przez cały rok szkolny
dla 1 dziecka:
Walizka z rączką 1 szt.
Kredki Bambino 12 kolorów 1 opak.
Kredki ołówkowe 12 kolorów 1 opak.
Blok rysunkowy 1 szt.
Zeszyt papierów wycinankowych 1 szt.
Plastelina Moje Bambino 1 opak.
Farby akwarelowe 1 opak.
Ołówek z gumką 2 szt.
Temperówka kostka 1 szt.

69,90 zł

Aktywność artystyczna

Wyprawki

199004MB

Zestaw papierów podstawowych

W zestawie:
Papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., 80 g/m2
Papier rysunkowy kolorowy A4 - 400 szt., 80 g/m2
Papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 - 100 szt., 115 g/m2
Brystol biały A3 - 100 szt., 200 g/m2
Brystol kolorowy A4 - 100 szt., 200 g/m2

543017MB

wszystkie ceny są cenami brutto

262,40 zł

pomoce@novumedukacja.pl
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Kredki
Kredki trójkątne w drewnianej oprawie zestaw stolikowy, 144 szt.

12 kolorów, 144 szt. Różne wzory pudełek, wysyłane
losowo. Dł.: 15 cm, śr.: 1 cm, śr. rysika 0,5 cm

115422MB

199,90 zł

Zestaw stolikowy kredek drewnianej oprawie

10 kolorów (żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, jasnozielony, jasny
i ciemny niebieski, brązowy, czarny) po 6 sztuk każdego koloru. Dł.: 12 cm, śr. rysika
0,5 cm. Wym. pudełka: 13 x 12 x 7 cm

Kredki Bambino ekonomiczny zestaw mix

115173MB

115027MB

79,90 zł

Kredki trójkątne w drewnianej oprawie - zestaw stolikowy, 60 szt.
10 kolorów. 60 szt. Różne wzory pudełek, wysyłane losowo.
Dł.: 15 cm, śr.: 1 cm, śr. rysika 0,5 cm

115421MB

378

89,90 zł
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12 kolorów po 25 sztuk kredek. Każdy kolor w osobnej torebce strunowej.
Pakowane zbiorczo w kartonik. Dł.: 8 cm, śr. 0,7 cm

145,90 zł

Kredki Bambino - zestaw stolikowy

Zestaw stolikowy to idealne rozwiązanie, by wszystkie dzieci przy jednym stole
mogły rozwijać swoje zdolności plastyczne. Zestaw składa się z kredek
w 12 kolorach w intensywnych barwach, każdy po 6 sztuk.

115030MB

Infolinia: 801 003 084

42,90 zł

Kredki trójkątne Bambino w drewnianej
oprawie - 12 szt.

Kredki Bambino z nadrukiem,
w drewnianej oprawie

Różne wzory nadruku, sprzedawane losowo.
Dł.: 15 cm, śr. rysika 0,5 cm, temperówka.

12 kolorów
18 kolorów

25,90 zł
37,90 zł

Różne wzory pudełek, wysyłane losowo, dł.: 15 cm,
śr. rysika 0,5 cm, temperówka.

115022MB
115023MB

12 kolorów
18 kolorów

24,90 zł
32,90 zł

Kredki w 12 kolorach. Różne wzory pudełek,
wysyłane losowo. Dł.: 15 cm, śr.: 1 cm, śr. rysika
0,5 cm. Miejsce na podpis na każdej kredce.
Temperówka gratis. W zestawie złota i srebrna
kredka.

115420MB

25,90 zł

Kredki Bambino

W pudełku kartonowym, 1 opakowanie, różne wzory
pudełek, wysyłane losowo, dł.: 8 cm, śr.: 0,7 cm

115001MB
115020MB
115002MB

12 kolorów
18 kolorów
24 kolory

7,90 zł
14,90 zł
16,90 zł

Kredki ołówkowe Bambino

W pudełku kartonowym, trójkątne, różne wzory
pudełek, sprzedawane losowo, dł.: 17,8 cm,
śr. rysika 0,3 cm

115006MB
115029MB

12 kolorów
24 kolory

9,90 zł
19,90 zł

Kredki dwustronne Bambino, 24 kol.

12 kredek dwustronnych, każda w 2 kolorach.
Ergonomiczny, trójkątny przekrój ułatwia trzymanie.
W zestawie temperówka. Dł. kredki 21 cm

115430MB

15,90 zł

Organizer stolikowy

Praktyczny, plastikowy organizer na długopisy,
kredki, nożyczki itp. Składa się z 8 wyjmowanych
pojemników na okrągłej podstawce oraz dodatkowej
przestrzeni do przechowywania w środku.
Śr.: 30,5 cm, wys.: 11,5 cm

358112MB

wszystkie ceny są cenami brutto
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Aktywność artystyczna

Kredki

115004MB
115005MB

Kredki Bambino w drewnianej oprawie

149,90 zł
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Ołówki do nauki pisania
Ołówek z gumką

25 szt. Różne kolory. Twardość: HB. Dł.: 17,5 cm

Dwa ołówki z temperówką. Ołówki są grube, przez
co wygodne dla dzieci uczących się prawidłowego
chwytu i stawiających pierwsze litery. Śr.: 10 mm,
dł.: 14,8 cm, gr. grafitu 0,6 cm

115024MB

115426MB

Ołówki trójkątne

Dł.: 18,5 cm

121025MB

0,70 zł

15,90 zł

Gumka do ścierania, mix kolorów
Zestaw gumek do ścierania
24 szt.

096002MB

39,90 zł

Temperówka z pojemnikiem mix
kolorów

Gumka do ścierania usuwająca ołówek. Struktura
papieru po użyciu gumki pozostaje nienaruszona.
1 szt. Różne kolory, wysyłane losowo.

Temperówki 10 szt.

024112MB

115162MB

2,50 zł

5,90 zł

10 szt. Na cienkie i grube kredki. Różne kolory,
sprzedawane losowo.

18,90 zł

Elektryczna temperówka podwójna

Plastikowa temperówka z dwoma otworami (do
standardowych i grubych ołówków), pojemnik
wykonany z transparentnego plastiku o wysokiej
trwałości. Ergonomiczny kształt ułatwia trzymanie.
W 3 kolorach (niebieskim, fioletowym
i pomarańczowym), sprzedawanych losowo. 1 szt.

Temperówka automatyczna

Automatyczna temperówka do ostrzenia ołówków
i kredek. Zapasowe ostrze w komplecie. Różne
kolory, sprzedawane losowo. Zasilana 4 bateriami
AA 1,5 V. Wym.: 13,3 x 7,9 x 9 cm. Produkt wymaga
baterii (nie ma w zestawie).

Elektryczna temperówka wyposażona w 2 otwory do
ołówków i kredek różnej średnicy: 6-8 mm
i 9-12 mm. Posiada duży, przezroczysty pojemnik
na resztki po temperowaniu. Zasilana 4 bateriami AA
1,5 V (brak w zestawie), posiada także wejście na
zasilacz uniwersalny 6V (brak w zestawie).
Wym.: 9,8 x 7,8 x 7,8 cm

013150MB

121020MB

604234MB
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9,90 zł
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69,90 zł

Pastele suche grube
Wysokiej jakości pastele suche, wykonane
z najlepszych surowców i barwników. Nie kruszące
się, dające głębokie przyleganie do podłoża, bardzo
dobre wybarwienie oraz możliwość malowania jak
akwarelami.

024200MB
024201MB
024202MB

12 kolorów
24 kolory
36 kolorów

19,90 zł
35,90 zł
49,90 zł

Pastele suche cienkie 12 kol.

Wysokiej jakości pastele suche, wykonane
z najlepszych surowców i barwników. Nie kruszące
się, dające głębokie przyleganie do podłoża, bardzo
dobre wybarwienie oraz możliwość malowania jak
akwarelami. 12 sztuk o dł.: 8,3 cm i śr.: 1 cm

024203MB

18,90 zł

Pastele suche
Pastele w różnych kolorach można łatwo ze sobą
mieszać, stosować na mokro i na sucho, a także
łączyć z innymi technikami. Posiadają certyfikaty
zgodności z normą EN-71 i atesty.

024101MB
024100MB

12 kolorów
24 kolory

45,90 zł
69,90 zł

Pastele olejne artystyczne

24 kolory w pudełku. Dł.: 9 cm, śr.: 1,2 cm

34,90 zł

Aktywność artystyczna

Kredki

115026MB

Węgiel rysunkowy

Z łatwością daje się rozcierać i mieszać
bezpośrednio na papierze. Po zakończeniu
rysowania rysunek najlepiej zabezpieczyć fiksatywą
przed niechcianym roztarciem. 5 okrągłych pałeczek.
Dł.: 12 cm, śr.: 1 cm

Pastele olejne Bambino

24 kolory w pudełku. Dł.: 7 cm, śr.: 0,9 cm

115025MB

32,90 zł

014002MB

wszystkie ceny są cenami brutto

7,90 zł

Pastele suche 12 szt. węgle

Pastele można stosować na mokro i na sucho,
a także łączyć z innymi technikami. 12 szt.
Wym.: 1 x 1 x 6,6 cm

024102MB

pomoce@novumedukacja.pl

45,90 zł
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Idealne dla maluszków!

Kredki woskowe - piramidki, 6 szt.
Kredki woskowe - jajka, 6 szt.
Kredki w kształcie jajek. 6 szt.

561003MB

26,90 zł

Kolorki - kredki świecowe wykręcane

Kredkami można rysować i bawić się trzymając
je w ręku lub zakładając je bezpośrednio na palce.
Dł.: 6 cm, śr.: 3,5 cm, śr. otworu na palec 1,7 cm

Komplet kredek świecowych w żywych kolorach.
Łatwe wysuwanie grafitu poprzez przekręcenie
górnej części obudowy. 12 szt. Wym.: 16,5 x 1 cm,
śr. rysika 5,5 mm

561001MB

024107MB

22,90 zł

Kredki do malowania twarzy klasyczne
Bardzo miękkie ołówki kosmetyczne stworzone
specjalnie do rysowania po skórze. Gruby rysik
o średnicy 6,25 mm pozwala szybko zamalować
szerokie powierzchnie. Niełamliwy i bardzo
wytrzymały. 6 kolorów.

Kredki do twarzy GLAMOUR

Akwarelowe kredki woskowe z obwolutą. Idealne do
rysowania na szkle lub lustrze. Łatwe do usunięcia
przy użyciu wilgotnej szmatki. 10 kolorów. Dł.: 9 cm,
śr.: 1 cm

257064MB

257023MB

257065MB

Kredki do szkła
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32,90 zł
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49,90 zł

19,90 zł

Bardzo miękkie ołówki kosmetyczne stworzone
specjalnie do rysowania po skórze. Gruby rysik
o średnicy 6,25 mm pozwala szybko zamalować
szerokie powierzchnie. Niełamliwy i bardzo
wytrzymały. 6 kolorów.

Infolinia: 801 003 084

49,90 zł

Kreda Jumbo 7 szt.

Bardzo duże kawałki kredy w 7 kolorach 7 szt.
Dł.: 14,8 cm, śr.: 3,3 cm

Kreda kolorowa 6 szt.

024207MB

024208MB

19,90 zł

Kreda biała 6 szt.

Kreda do pisania i rysowania. 6 szt.

Kreda przeznaczona do pisania i rysowania. 6 szt.

3,50 zł

024209MB

Aktywność artystyczna

Kredki

Kreda

2,50 zł

Kreda biała 50 szt.
Kolorowa kreda do tablicy

Małopyląca kreda, przeznaczona do pisania
i rysowania. 100 szt. Dł.: 7,5 cm, grubość 1 cm

610190MB

24,90 zł

Małopyląca kreda, przeznaczona do pisania
i rysowania. 100 szt. Dł.: 7,5 cm, grubość 1 cm

Tradycyjna kreda kwadratowa wytwarzana metodą
odlewania. Posiada doskonałe właściwości piszące.
Dobrze widoczna na tablicy suchej i mokrej. 50 sztuk
o wym.: 9,7 x 1,3 x 1,3 cm

610191MB

024206MB

Biała kreda do tablicy

wszystkie ceny są cenami brutto

19,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

9,90 zł

383

Flamastry

Mazaki dwustronne 10 kolorów

Pisaki z dwiema końcówkami kolorującymi: grubą
i cienką. Wentylowane zatyczki zapobiegają
zadławieniu się przez dziecko. Bezpieczny tusz na
bazie wody, łatwo usuwalny ze skóry przy użyciu
wody i mydła lub z tkanin w pralce w temperaturze
40 stopni. Śr. końcówki 0,5 i 0,25 cm

Flamastry Bambino

12 kolorów. Dł.: 13 cm, śr. końcówki 0,1 cm

115176MB

7,90 zł

257013MB

22,90 zł

Mazaki ze stożkową końcówką 12
kolorów

Grube pisaki ze stożkową końcówką. Wentylowane
zatyczki zapobiegają zadławieniu. Bezpieczny tusz
na bazie wody, łatwo usuwalny ze skóry przy użyciu
wody i mydła lub w pralce w temperaturze 40 stopni.
Śr. końcówki 0,75 cm

257012MB

29,90 zł

Grube mazaki
Grube mazaki 36 szt.

Grube pisaki idealne dla bardzo małych dzieci. Bezpieczne i łatwe do usunięcia
(zarówno z dłoni, jak i z ubrań), testowane dermatologicznie. Wentylowane zatyczki
zapobiegają zadławieniu się przez dziecko, wyposażone w blokadę zapobiegającą
wciskaniu oraz bardzo mocną końcówkę o średnicy 5 mm. 12 kolorów po 3 sztuki.
Wym. pudełka: 18 x 12 x 10 cm

257004MB

89,90 zł

Grube pisaki idealne dla bardzo małych dzieci.
Bezpieczne i łatwe do usunięcia (zarówno
z dłoni, jak i z ubrań), testowane dermatologicznie.
Wentylowane zatyczki zapobiegają zadławieniu
się przez dziecko, wyposażone w blokadę
zapobiegającą wciskaniu oraz bardzo mocną
końcówkę o średnicy 5 mm.

257001MB
257002MB

Flamastry trójkątne Jumbo BAMBINO,
10 kol.
Zestaw 10 różnokolorowych flamastrów. Trójkątny
przekrój ułatwia trzymanie. Dł.: 14,2 cm,
gr. końcówki: 7 mm

115428MB

384

15,90 zł
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6 kolorów
12 kolorów

22,90 zł
39,90 zł

Niezwykłe mazaki do wszystkiego 6
kolorów

Mazaki do ceramiki

Mazaki przeznaczone do ozdabiania ceramiki,
szkła i porcelany. Przed utrwaleniem wzoru można
wprowadzać zmiany i ścierać namalowane wzory
wilgotną szmatką. Nietoksyczne, bezzapachowe.
Po pomalowaniu należy utrwalić produkt
w piekarniku (90 min. w 160 stopniach). Ozdobione
i utrwalone naczynia można myć w zmywarce. 5 szt.
Śr. końcówki 1-2 mm

300458MB

65,90 zł

Markery kredowe, 5 kol.

Markery kredowe na bazie wody. Dają trwały efekt,
można zmyć je tylko na mokro. Stosować na
gładkich powierzchniach, np. na szkle, ceramice, itp.
5 neonowych kolorów. Dł.: ok. 13 cm, śr. końcówki
1-2 mm

300514MB

69,90 zł

Pisaki do każdego rodzaju powierzchni, posiadają
wysokie właściwości kryjące. Permanentne na
porowatych powierzchniach (kamieniach, drewnie,
gumie), a jednocześnie usuwalne przy użyciu
wilgotnej szmatki z powierzchni gładkich (szkło,
lustro). Tusz łatwo zmywalny ze skóry, ale może
pozostawiać ślady na ubraniach. Śr. końcówki 0,4 cm

257017MB

32,90 zł

Żel-pen metaliczny

Żel-pen pastelowy

10 szt. Dł.: 10 cm, śr. końcówki 0,1 cm

300012MB

Żel-pen brokatowy

10 szt. Dł.: 10 cm, śr. końcówki 0,1 cm

16,90 zł

300013MB

10 szt. Dł.: 10 cm, śr. końcówki 0,1 cm

16,90 zł

300014MB

16,90 zł

Magiczne długopisy zmazywalne mix
50 szt.

Mazaki do tkanin

Długopisy zmywalne, posiadają dwie gumki:
w zatyczce i na początku pisaka oraz miejsce do
podpisania na obudowie. Po 24 godzinach tusz staje
się permanentny. 10 kolorów, 50 szt.

Kolorowe markery do pisania i malowania po
tkaninach. Pozwalają uzyskać długotrwałą
dekorację na tkaninach bawełnianych i mieszanych.
Niespieralne. Czas schnięcia: 5 godzin. 24 szt.
Śr.: 1 cm, dł.: 13,7 cm, śr. końcówki 3 mm

257069MB

610078MB

299,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

Aktywność artystyczna

Flamastry

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

75,90 zł

385

Farby

Farby doskonałe do pracy
w przedszkolu i szkole,
łatwo rozprowadzają się
i dobrze kryją. Bogata paleta
kolorów i odpowiednio
gęsta konsystencja
zapewniają swobodne
malowanie. Farby są na
bazie wody.
Tempera 1000 ml
Poj. 1000 ml. Przed przystąpieniem do malowania
radzimy ubrać dziecko w fartuszek. W przypadku
zabrudzeń zalecamy usuwać plamy od razu, gdy
tkanina jest jeszcze mokra.

605101MB
ciemno żółta
605102MB
ochra
605001MB
żółta
605002MB pomarańczowa
605003MB jasnoczerwona
605004MB
różowa
605005MB
fioletowa
605006MB
niebieska
605007MB
granatowa
605008MB
turkusowa
605009MB
jasnozielona
605010MB
zielona
605011MB ciemnozielona
605012MB jasnobrązowy
605013MB
czarna
605014MB
biała
605015MB
jasnoróżowa
605016MB
łososiowa
605042MB ciemnoczerwona
605043MB
brązowa
605044MB
szara

19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł
19,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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1. Farby plakatowe Moje
Bambino 12 kolorów

1

12 pojemników o poj. 20 ml, 12 szt. Różne
wzory opakowań, sprzedawane losowo.

115010MB

24,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

2. Farby plakatowe 10 kolorów
10 pojemników o poj. 20 ml, 10 kolorów
(4 fluorescencyjne, 4 brokatowe,
srebrna, złota). Różne wzory opakowań,
sprzedawane losowo.

115425MB

2

24,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

3. Farby plakatowe 24 kolory

3

24 pojemniki o poj. 10 ml. 24 kolory.
Różne wzory opakowań, sprzedawane
losowo.

32,90 zł

4. Farby plakatowe Bambino
z brokatem, 6 kol.

4

6 szt., poj. 20 ml

115499MB

Farby i akcesoria do malowania

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

13,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

Farby z gąbką

Bezpieczne tempery dla najmłodszych artystów.
Buteleczki z gąbką pozwalają na łatwe użycie. 6 szt.
Poj. 70 ml

Farby akwarelowe

12 kolorów + pędzelek o dł.: 13 cm

115175MB

9,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia.

605020MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Farby do malowania palcami - 6 szt.

Zestaw farb na bazie wody, do malowania palcami.
Poj. 150 ml. Kolory: czarny, biały, niebieski, zielony,
czerwony, żółty. Od 2 miesięcy.

600066MB

129,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Aktywność artystyczna

115424MB

Farba do tablic
Farbka zdrapka

Czarna farba o gęstej konsystencji, która służy do
pokrywania powierzchni wcześniej pomalowanych
kredkami świecowymi lub pastelami olejnymi.
Zdrapując farbę można tworzyć barwne obrazki
odkrywając kolorowe powierzchnie. 1 tubka o poj.
120 ml

605054MB

22,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Farba magnetyczna

Farba o właściwościach magnetycznych, zapewnia
doskonałe pokrycie, może być stosowana do
malowania kartonu, drewna, metalu, ścian itp.
Otrzymana powierzchnia magnetyczna może być
pokryta innymi farbami po upływie 24 godzin.
Wydajność: 100 ml na m2. 1 szt. o poj. 250 ml

605021MB

55,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Dobrze kryjąca, czarna farba akrylowa do malowania
różnych powierzchni - kartonu, drewna, metalu,
ścian. Należy nałożyć dwie warstwy. Po wyschnięciu
staje się wodoodporna. Po pomalowaniu należy
pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Po tym
czasie można rysować po powierzchni kredą. Można
wycierać wilgotną szmatką. Szacowane zużycie: 100
ml/m2 (jedna warstwa). Poj. 250 ml

605072MB

34,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

pomoce@novumedukacja.pl
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Giotto - farby akrylowe, 12 szt.

Farby akrylowe w słoiczkach z zakrętką. Kolory na
bazie wody z matowym efektem finalnym. Dobrze
kryjące i łatwe w nakładaniu. Są idealne do dekoracji
powierzchni takich jak: papier, drewno, szkło, skóra,
terakota, ceramika, plastik, kamień, glinka czy metal.
Farby są bezpieczne w użytkowaniu i nieszkodliwe.
Wszystkie kolory posiadają dobrą odporność na
światło i można je ze sobą mieszać. Neutralny
zapach. Zmywalne w ciepłej wodzie z mydłem.
Wym. opakowania: 20,4 x 6,8 x 6,4, 12 kolorów.
Poj. słoiczka 25 ml

257124MB

45,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Perełki w płynie - złote

Piękne perły w płynie, które wspaniale udekorują
tkaniny, drobne przedmioty, własnoręcznie
wykonane kartki. Farba na bazie akrylu,
o odpowiedniej konsystencji, po wydostaniu się
z wygodnego aplikatora przybiera postać kropli,
która zachowuje swój kształt po wyschnięciu. Czas
schnięcia od 6 do 8 godzin, poj. 25 ml

257131MB

Farby kredowe

Farby wodne dające matowy, kredowy efekt na
malowanej powierzchni: tekturze, drewnie, metalu,
plastiku i innych tworzywach sztucznych. 300 ml
(5 kolorów po 60 ml każdy).

19,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

300461MB

55,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Farby perłowe w sztyfcie

Farby wodne w sztyfcie dające perłowy efekt 3D
na malowanej powierzchni: papierze, tkaninach,
drewnie, ceramice. 180 ml (6 kolorów po 30 ml).

300462MB

55,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Farba konturowa do szkła
Farby do tkanin, 6 kolorów

Zestaw farb witrażowych na 4 pory
roku

Intensywne i trwałe farby akrylowe umożliwiają
dekorację tkanin naturalnych lub syntetycznych.
Utrwalają się po wyprasowaniu. Można prać
w temperaturze 30° C. 6 kolorów po 250 ml

605093MB

W zestawie: 1 folia do malowania A4, wzory
o tematyce 4 pór roku - 7 szt. Poj. 80 ml

179,90 zł

300146MB

65,90 zł

Czarna farba konturowa do malowania po szkle
lub innych gładkich powierzchniach (np. lustro,
folia, itp.). Produkt uzupełniający do zestawów Farb
do szkła, np. 605068MB. Po wyschnięciu można
odkleić wzór w całości i przykleić go w innym
miejscu (np. namalować wzór z szablonu na folii
i przenieść go na okno). Farby nie blakną na słońcu.
Poj. 80 ml

605071MB

19,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Farby do malowania twarzy - naturalne

Farby do malowania twarzy cukierkowe

Farby do malowania twarzy metaliczne

Zestaw farb do malowania twarzy i ciała
w 6 kolorach. Farby są przyjazne dla skóry,
nieprzezroczyste i łatwe do nałożenia i zmycia.
Zestaw zawiera gąbkę i pędzel. Wym. pudełka:
16,5 x 10 x 2,5 cm. Kolory: żółty, pomarańczowy,
brązowy, zielony, niebieski i czarny.

202149MB

Zestaw farb do malowania twarzy i ciała w 6
„cukierkowych” kolorach. Farby są przyjazne dla
skóry, nieprzezroczyste i łatwe do nałożenia
i zmycia. Zestaw zawiera gąbkę i pędzel.
Wym. pudełka: 16,5 x 10 x 2,5 cm

35,90 zł

202150MB

35,90 zł

Zestaw farb do malowania twarzy i ciała w 6
metalicznych kolorach. Farby są przyjazne dla skóry,
nieprzezroczyste i łatwe do nałożenia i zmycia.
Zestaw zawiera gąbkę i pędzel.
Wym. pudełka: 16,5 x 10 x 2,5 cm

202151MB

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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35,90 zł

Małe tace artystyczne 12 szt.
Fartuszek ochronny z rękawami wykonany
z tworzywa sztucznego, wiązany z tyłu.
Wym.: 37 x 49 cm

Fartuszki bez rękawków 10 szt.

Fartuszek do prac plastycznych. Wym.: 46 x 48 cm

Kolorowe podkładki chroniące powierzchnię przed
zabrudzeniem farbami, klejem, itp. Mogą być
używane jako tace na drobne elementy lub palety do
mieszania farb. Wykonane z tworzywa sztucznego.
12 szt. Wym.: 24 x 20,5 x 1,5 cm

512007MB

512006MB

610192MB

Fartuszek ze smokiem

85,90 zł

149,90 zł

Aktywność artystyczna

Farby i akcesoria do malowania

19,90 zł

Paletka do farb

Wykonana z tworzywa sztucznego. Wym.: ok. 25 cm

602016MB

5,50 zł

Taca malarska

Podstawa z tworzywa sztucznego, pomocna przy
malowaniu palcami, do mieszania farb. Przydatna
również do działań plastycznych z koralikami,
drobnymi elementami, które pozostaną w zasięgu
dziecięcej ręki. Wym.: 40 x 30 x 3 cm

Kubeczki na farby

500063MB

500064MB

29,90 zł

Kubeczki do farb. Przykrywka o specjalnym kształcie
przytrzymuje pędzel, a jednocześnie chroni farbę
przed wylaniem. Łatwe do umycia. 10 szt.
Wym.: 7 x 7 cm

wszystkie ceny są cenami brutto

39,90 zł

Podstawa na kubeczki

Plastikowa podstawa z 6 otworami. Dzięki niej
kubeczki na farby są zabezpieczone przed
przewracaniem się, łatwo je uporządkować
i przenosić. Wym.: 56,5 x 15 x 3,4 cm

500065MB

pomoce@novumedukacja.pl

22,90 zł

389

Zestaw pędzli okrągłych i płaskich

Zestaw pędzli do malowania

Pędzle w różnych rozmiarach z naturalnym
włosiem. Komplet, który składa się z 12 szt. pędzli
o okrągłych końcówkach i 12 szt. o płaskich
końcówkach.

Różne rodzaje pędzli o wielu rozmiarach.
Zróżnicowanie wielkości pozwala dostosować
pędzel do malowania małych i dużych powierzchni.
30 szt. (15 okrągłych + 15 płaskich).
Rozm. 3, 4, 6, 8, 10, 12.

533008MB

533003MB

35,90 zł

45,90 zł

Zestaw pędzelków do malowania

Duży zestaw zawierający 144 pędzelki w 6 różnych
kolorach z każdego po 24 sztuki.
Dł. pędzla do 15,2 cm

610025MB

55,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

Pędzle krótkie ścięte

Pędzle okrągłe z gałką

Mix pędzli duży

Dla małych dzieci i osób niepełnosprawnych. 5 szt.
Rozm. 4. Wym.: 14 x 3,5 cm

Zestaw pędzli do malowania małych i dużych
powierzchni. 5 szt. Wym.: 11,5 x 1,5 cm

122004MB

27,90 zł

122006MB

533001MB

25,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

390

32,90 zł

Pędzle z włosiem i z gąbki, z drewnianymi
uchwytami. 25 szt.
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Kleje
Klej czarodziejski
Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny
i nietoksyczny. Klei większość porowatych
powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a także
drewno i ceramikę. Po wyschnięciu robi się
przezroczysty. Stosować na czystych, suchych
powierzchniach w temperaturze powyżej 15 stopni.
W przypadku drewna i ceramiki należy zostawić
do wyschnięcia na co najmniej 35 min., a najlepiej
na całą noc.

Butelka do płynów

13,90 zł
24,90 zł

Butelka ze szpatułką. Poj. 50 ml

602018MB

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Klej szkolny w tubce

Klej magiczny w tubce

50 g

Klej w sztyfcie 9 g

45 g

097001MB

2,30 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Klej znikający 1 szt.

097002MB

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Klej w sztyfcie 1 szt.

582004MB

582005MB

5,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

9g

3,60 zł

Kolorowy klej w sztyfcie, który po kilku sekundach
od rozsmarowania staje się transparentny. 25 g

3,90 zł

582006MB

3,20 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Klej przezroczysty

W wygodnej buteleczce zakończonej łopatką do
rozprowadzania kleju. Poj. 200 ml

15 g

4,50 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Kleje

500 g
1000 g

602001MB

Aktywność artystyczna

582001MB
582002MB

3,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Mały pistolet do kleju 7 mm

Pistolet małych rozmiarów, wygodny w użyciu dla
dzieci, do klejenia na gorąco. Sztyfty o śr. 7 mm
(551032MB) sprzedawane osobno. 20 W.

551030MB

35,90 zł

OSTRZEŻENIE! Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby
dorosłej.

Pistolet do kleju 11 mm

Praktyczny i wygodny w użyciu, do klejenia
na gorąco. Sztyfty o śr.: 11 mm (598031MB)
sprzedawane osobno. 40 W.

551031MB

49,90 zł

OSTRZEŻENIE! Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby
dorosłej.

Sztyfty do pistoletu do kleju 7 mm, 10 szt.
10 szt. Śr.: 7 mm, dł.: 10 cm

551032MB

4,90 zł

Sztyfty do pistoletu do kleju 11 mm, 18 szt.
18 szt. Śr.: 11 mm, dł.: 25 cm

551033MB

24,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Nożyczki
Nożyczki dla leworęcznych

Nożyczki z podwójnym uchwytem

1 szt. Wym.: 14 cm

547043MB

1 szt. Wym.: 17 cm

6,50 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

600004MB

8,50 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

Nożyczki podwójne dla leworęcznych

Nożyczki z podwójnym uchwytem przeznaczone dla
osób leworęcznych. 1 szt. Wym.: 17 cm

600010MB

8,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

Nożyczki przedszkolne
10 szt. Wym.: 13 cm

547042MB

22,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

Nożyczki szkolne

1 szt. Różne kolory, sprzedawane losowo.
Wym.: 14 cm

525011MB

2,50 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

Nożyczki przedszkolaka

Dwie osłony na palce ułatwiają trzymanie nożyczek
w dłoni dziecka. Sprężystość rączek ułatwia
ściśnięcie. Powłoka na ostrzach pozwala ciąć tylko
papier (palce i odzież są bezpieczne). Wym.: 11 cm

163084MB

9,90 zł

Nożyczki precyzyjne
Gładkie ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.
Dł.: 21,5 cm

Idealne narzędzie pomocne w tworzeniu niezwykle
precyzyjnych dekoracji. Precyzyjne ostrze ze
stali nierdzewnej umożliwia wycinanie drobnych
elementów. Dł.: 10 cm

852104MB

120022MB

Nożyczki uniwersalne

6,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem
osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

Nożyczki dla dzieci zwierzaki bagienne

Podstawka na nożyczki

Nożyczki umożliwiają przecinanie papieru, nadając
krawędzi ozdobny wzór. Mogą ich używać dzieci
lewo- i praworęczne. 3 szt. Dł.: 13,5 cm

163082MB

35,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.
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Podstawka z tworzywa do bezpiecznego
przechowywania 20 szt. nożyczek. Sprzedawana
bez nożyczek. Wym.: 27 x 18,3 x 7,5 cm

Gilotyna z podkładką

500112MB

300021MB

29,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

www.novumedukacja.pl

6,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

3 cięcia: proste, przerywane, z falą. Dł. linijki 35 cm

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko skaleczenia.

Infolinia: 801 003 084

Dziurkacz mały
Dziurkacze służące do wycinania różnych wzorów.
Elementy wycięte są przydatne przy wykonywaniu
prac plastycznych. 1 szt. Wym. elem. wyciętego
1 cm. Wym.: 5 x 3 x 4,5 cm

551004MB
551005MB
551006MB
551007MB

serce
kwiatek
choinka
gwiazdka

Dziurkacze

6,90 zł
6,90 zł
6,90 zł
6,90 zł

Dziurkacz średni
Dziurkacze służące do wycinania różnych wzorów.
Nadają się także do wycinania wzorów z folii
piankowej. 1 szt. Wym. elem. wyciętego 1,6 cm.
Wym.: 6,5 x 4 x 5 cm

551012MB
551016MB
551018MB
551020MB

kwiatek
choinka
serce
gwiazdka

9,90 zł
9,90 zł
9,90 zł
9,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Aktywność artystyczna

Nożyczki i dziurkacze

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Dziurkacz duży

Dziurkacze służące do wycinania różnych wzorów.
Elementy wycięte są przydatne przy wykonywaniu
prac plastycznych. 1 szt. Wym. elem. wyciętego
2,5 cm. Wym.: 7,5 x 4,5 x 5,5 cm

551022MB
551023MB
551024MB
551025MB

gwiazdka
choinka
serce
duży kwiatek

15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł
15,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Masy plastyczne

Plastelina kwadratowa 18 kolorów

Plastelina Moje Bambino, 24 kol.

Nie klei się do rąk, jest delikatna i bardzo plastyczna.
Nadaje się do wielokrotnego użytku. Różne wzory
opakowań, sprzedawane losowo. 12 kolorów - 200 g

Wyprodukowana z materiałów najwyższej jakości.
Plastelina pozwala rozwijać zdolności manualne
i wyobraźnię przestrzenną dzieci. Różne wzory
opakowań, sprzedawane losowo. 18 kolorów - 330 g

Nie klei się do rąk, jest delikatna i bardzo plastyczna.
Różne wzory opakowań, sprzedawane losowo.
24 kolory (w tym 2 nowe kolory brokatowe).
W zestawie podkładka do prac plastycznych
o wym.: 17,2 x 36 cm

115009MB

115403MB

115431MB

Plastelina Moje Bambino

6,50 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

12,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Plastelina zestaw przedszkolny
12 kolorów po 15 szt. Śr.: 1,3 cm,
dł.: 7,7 cm, waga 2,8 kg

113022MB

55,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

180 laseczek
12 kolorów
Modelina fluor

10 szt. Wym.: 1,2 x 5,7 cm, 145 g

113024MB

8,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

po 15 sztuk
każdego koloru
praktyczne
pudełko do
przechowywania

Modelina fluor

Modelina fluorescencyjna. 6 kolorów, 70 g

086002MB

7,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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15,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Masy plastyczne

Super miękka masa plastyczna, 5 kol. fluo

Niezwykle łatwy w zagniataniu materiał do modelowania, stworzony specjalnie
z myślą o użyciu przez dwuletnie dzieci. Jedwabiście miękki, nie wysycha.
Nie zawiera konserwantów, jest bezglutenowy. W praktycznym wiaderku do
przechowywania. 5 kolorów: biały, niebieski, różowy, żółty, zielony. Poj.: 300 g

605096MB

75,90 zł

OSTRZEŻENIE! Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

1. Play-Doh – 4 tuby podstawowe

2

Miękka masa plastyczna, z której dzieci mogą
wyczarować wszystko, co sobie wymarzą! Miękka,
łatwo poddająca się modelowaniu, włożona do
tuby – nie wysycha i długo pozostaje świeża. Kolory
mogą ulec zmianie. 4 szt. x 130 g

105021MB

29,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

2. Masa do modelowania 500 g - biała
Biała, samoutwardzalna glinka. 500 g

257085MB

9,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

4

3

Aktywność artystyczna

1

3. Masa papierowa

Z masy papierowej możemy wykonać różne
przedmioty dekoracyjne: płaskorzeźby, ramki, maski
karnawałowe, koraliki, broszki, ozdoby choinkowe.
Duże elementy wykonujemy oklejając przedmioty
pomocnicze np. balony, talerze, miski, szkielety
z drutu. 1 szt. 420 g

113016MB

9,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

4. Akcesoria do mas plastycznych, 130 el.
Kolorowe elementy z tworzywa sztucznego,
do łączenia z masami plastycznymi i tworzenia
zabawnych postaci. W zestawie znajdują się różnego
rodzaju: oczy, ręce, nogi, usta, nosy, zęby, uszy,
czapki, czułki. 130 elem. Wym.: od 2 do 7,5 cm

610291MB

49,90 zł

5

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

5. Glina biała samoutwardzalna
1 szt. 500 g

113018MB

12,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Papiery rysunkowe
Zestaw papierów rysunkowych

W zestawie:
- papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., 80 g/m2
- papier rysunkowy kolorowy A4 - 800 szt., 80 g/m2
- papier kolorowy rysunkowy A3 - 160 szt., 80 g/m2
- papier rysunkowy biały A3 - 500 szt., 80 g/m2

Blok rysunkowy biały A4

543021MB

111003MB

321,30 zł

1 szt. 20 arkuszy, 80 g/m2. Różne wzory okładek,
sprzedawane losowo.

3,50 zł

16 arkuszy, 8 kolorów. Format: A3, 80 g/m2

543004MB

8,90 zł

543012MB

37,90 zł

5,90 zł

100 arkuszy. Kolory: kremowy, jasnożółty,
jasnozielony, jasnoniebieski, jasnoróżowy, żółty,
pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski. Format:
A4, 80 g/m2

543001MB

543002MB

14,90 zł

Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A3.
250 arkuszy, 10 kolorów, 80 g/m2

Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A3.
160 arkuszy, 8 kolorów. 80 g/m2

111001MB

100 arkuszy. Kolory: kremowy, jasnożółty,
jasnozielony, jasnoniebieski, jasnoróżowy. Format:
A4, 80 g/m2

Wkład z kolorowego papieru
rysunkowego A3

Wkład z kolorowego papieru
rysunkowego A3

1 szt. 20 arkuszy, 80 g/m2. Różne wzory okładek,
sprzedawane losowo

Zestaw papierów mix kolorów

Zestaw papierów pastelowych
Kolorowy papier rysunkowy A3

Blok rysunkowy biały A3

543016MB

59,90 zł

14,90 zł

Wkład z kolorowego papieru
rysunkowego A4

Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4.
400 arkuszy, 8 kolorów, 80 g/m2

543013MB

48,90 zł

Wkład z papieru rysunkowego A4
Wkład z papieru rysunkowego A4.
250 arkuszy, 80 g/m2

543015MB

32,90 zł

Wkład z papieru rysunkowego A3
Wkład z papieru rysunkowego A3.
250 arkuszy, 80 g/m2

543014MB
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59,90 zł

Papiery techniczne

Blok techniczny biały A3

Blok techniczny biały A4

1 szt. 10 arkuszy, 180 g/m2. Różne wzory okładek, sprzedawane losowo.

1 szt. 10 arkuszy, 180 g/m2. Różne wzory okładek, sprzedawane losowo.

2,90 zł

111007MB

5,90 zł

Papiery

111009MB

Karton kolorowy A4

Karton czarny A4

10 arkuszy, 10 kolorów. Format: A4, 150 g/m2

10 arkuszy. Format: A4, 150 g/m2

5,90 zł

543007MB

6,90 zł

Aktywność artystyczna

543005MB

Karton kolorowy A3

Karton gładki 25 arkuszy o wym. 50 x 70

10 arkuszy, 10 kolorów. Format: A3, 150 g/m2

543006MB

25 arkuszy, 25 kolorów. Wym.: 50 x 70 cm, 130g/m2

8,90 zł

Karton gładki 25 arkuszy o wym. 25 x 35

39,90 zł

Karton gładki 100 arkuszy A4 10 kolorów

25 arkuszy, 25 kolorów. Wym.: 25 x 35 cm, 300g/m2

300486MB

300485MB

100 arkuszy, 10 kolorów. 220 g/m2

27,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

300273MB

pomoce@novumedukacja.pl

55,90 zł
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Brystole

Brystol 10 arkuszy o wym. 50 x 70 cm
10 kolorów

10 arkuszy, 10 kolorów. Wym.: 50 x 70 cm. 300 g/m2

300278MB

29,90 zł

Brystol 50 arkuszy A4 10 kolorów
50 arkuszy, 10 kolorów. 300 g/m2

300279MB

39,90 zł

Brystol 100 arkuszy o wym. 50 x 70 cm
25 kolorów
100 arkuszy, 25 kolorów. Wym.: 50 x 70 cm,
300 g/m2

300277MB

299,90 zł

Brystol 10 arkuszy o wym. 50 x 70 cm
10 arkuszy. Wym.: 50 x 70 cm, 300 g/m2

300442MB
biały
300446MB
cytrynowy
300318MB
żółty
300444MB
cielisty
300445MB
szampański
300319MB pomarańczowy
300447MB ciemnoczerwony
300322MB
różowy
300448MB ciemnoróżowy
300323MB
fioletowy
300449MB ciemnofioletowy
300325MB
zielony
300326MB ciemnozielony
300320MB
turkusowy
300324MB
niebieski
300450MB
chabrowy
300443MB
szary
300354MB
czarny
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29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł

Wycinanki

Papier wycinankowy nabłyszczany 200 arkuszy A4

Papier wycinankowy nabłyszczany 100 arkuszy A3

200 arkuszy, 10 kolorów. 115 g/m2

111042MB

59,90 zł

59,90 zł

Blok wycinankowy nabłyszczany 10 arkuszy A5

Blok wycinankowy nabłyszczany 10 arkuszy A4

10 arkuszy, 10 kolorów. 115 g/m2

10 arkuszy, 10 kolorów. 115 g/m2

111043MB

111044MB

Papiery

100 arkuszy, 10 kolorów. 115 g/m2

3,90 zł

111045MB

2,90 zł

Aktywność artystyczna

Tektura i papiery beżowe

Beżowa tektura falista

Beżowa tektura falista 3D

100 arkuszy. Wym.: 25 x 35 cm

100 arkuszy. Wym.: 25 x 35 cm

113025MB

89,90 zł

Papier beżowy A3

Blok beżowych kartonów o dwóch grubościach (po
10 szt. każdej grubości). 20 szt., format: A4.

10 arkuszy. Wym.: 105 x 126 cm, 51g/m2

4,90 zł

121001MB

wszystkie ceny są cenami brutto

129,90 zł

Papier beżowy - różne grubości

Papier pakowy

20 arkuszy. Format: A3

018001MB

113026MB

6,50 zł

300524MB

pomoce@novumedukacja.pl

19,90 zł
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Papiery kreatywne

Kreatywny zestaw Cukierkowy

Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia papierowych dekoracji, składający się
z 83 elementów: 8 szt. kolorowego kartonu (17,5 x 25 cm, 130 g/m2), 8 szt.
kolorowego kartonu (17,5 x 25 cm, 220 g/m2), 2 szt. kolorowego wytłaczanego
kartonu (17,5 x 25 cm), 3 szt. kolorowego kartonu z motywem (17,5 x 25 cm,
270 g/m2), 2 szt. kolorowego papieru transparentnego (17,5 x 25 cm, 115 g/m2),
2 szt. kolorowego kartonu falistego (17,5 x 25 cm), 4 szt. kolorowego kartonu
kreatywnego (17,5 x 25 cm), 1 szt. kartonu z brokatem (17,5 x 25 cm), 1 arkusza filcu
(10 x 20 cm, 150 g/m2), 1 arkusza białego jedwabiu (15,5 x 22,5 cm), 1 arkusza
z naklejkami, 50 ozdobnych kolorowych dżetów.

Zeszyt kartonów hologramowych
8 kolorów. Format: B4, 250 g/m2

018111MB

12,90 zł

300285MB

39,90 zł

Kreatywny zestaw Zimowy czas

Bogaty zestaw plastyczny do tworzenia dekoracji złożonych z papieru, składający
się z 83 elementów: 8 szt. kolorowego kartonu (17,5 x 25 cm, 130 g/m2),l 8 szt.
kolorowego kartonu (17,5 x 25 cm, 220 g/m2), 2 szt. kolorowego wytłaczanego
kartonu (17,5 x 25 cm), 3 szt. kolorowego kartonu z motywem (17,5 x 25 cm,
270 g/m2), 2 szt. kolorowego papieru transparentnego (17,5 x 25 cm, 115 g/m2),
2 szt. kolorowego kartonu falistego (17,5 x 25 cm), 4 szt. kolorowego kartonu
kreatywnego (17,5 x 25 cm), 1 szt. kartonu z brokatem (17,5 x 25 cm), 1 arkusz filcu
(10 x 20 cm, 150 g/m2), 1 arkusz białego jedwabiu (15,5 x 22,5 cm), 1 arkusz
z naklejkami, 50 ozdobnych kolorowych dżetów.

300283MB

39,90 zł

Papier z motywem błyszczącym

Papier z kolorowymi motywami i błyszczącymi akcentami. Idealny do wykonywania
dekoracji, ozdabiania pudełek, prac czy kartek z życzeniami. Format A4, 12 arkuszy,
każdy z innym wzorem. Gr.: 165 g/m2

300523MB

35,90 zł

Papier z motywem klasycznym

Papier z motywem orientalnym

Ozdobny, ręcznie robiony papier z Indii. Idealny do ozdabiania kartek
okolicznościowych czy prac plastycznych. 20 arkuszy, 20 motywów. Format: A4.

Papier z klasycznymi motywami i brokatowymi naklejkami. Idealny do wykonywania
domowych dekoracji czy ozdabiania przedmiotów takich jak pudełka czy kartki
z życzeniami. Format A4, 12 arkuszy, każdy z innym wzorem.

300482MB

300481MB

400

45,90 zł

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

33,90 zł

Papier eko z motywem, 20 szt.

Papier A6 z motywem, 40 szt.

20 arkuszy, 10 wzorów. Format: A4, 120 i 230 g/m2

40 arkuszy, 20 wzorów. Format: A6.

29,90 zł

300507MB

22,90 zł

Zeszyt papierów z brokatem

Brokatowy papier

8 kolorów. Format: B4, 150 g/m3

10 arkuszy. Wym.: 23 x 33 cm, 70 g/m2

300116MB

24,90 zł

018112MB

17,90 zł

Aktywność artystyczna

Papiery

300501MB

Papier z motywem nowoczesnym

Wysokiej jakości papier z wyrafinowanymi motywami nowoczesnymi,
w metalicznych odcieniach (złoty, srebrny, miedziany, różany). Gramatura 165 g/m2.
Format A4. 12 arkuszy, każdy z innym wzorem.

Folia holograficzna

Samoprzylepna. 4 arkusze. Wym.: 23 x 33 cm

300023MB

17,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

300483MB
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36,90 zł
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Bibuły

Bibuła karbowana kolorowa
15 szt. Wym.: 200 x 50 cm

506033MB

22,90 zł

25,90 zł

113008MB

15,90 zł

10 rolek. Wym.: 200 x 50 cm

25,90 zł

Bibuła 50 x 70 cm tonacja czerwona

Bibuła 50 x 70 cm tonacja niebieska

300349MB

300350MB

12,90 zł

Zestawy arkuszy bibuł w różnych tonacjach
kolorystycznych. 10 arkuszy. Wym.: 50 x 70 cm,
20 g/m2

12,90 zł

Bibuła 50 x 70 cm tonacja żółta

Bibuła 50 x 70 cm tonacja zielona

Zestawy arkuszy bibuł w różnych tonacjach
kolorystycznych. 10 arkuszy. Wym.: 50 x 70 cm,
20 g/m2

402

506049MB

Zestawy arkuszy bibuł w różnych tonacjach
kolorystycznych. 10 arkuszy. Wym.: 50 x 70 cm,
20 g/m2

10 rolek. Wym.: 200 x 50 cm

300351MB

Bibuła w paski

10 szt. Wym.: 200 x 50 cm

Bibuła w kropki
113007MB

Bibuła pastelowa - zestaw 10 kol.

12,90 zł

Zestawy arkuszy bibuł w różnych tonacjach
kolorystycznych. 10 arkuszy. Wym.: 50 x 70 cm,
20 g/m2

Bibułka B3

300348MB

018002MB

www.novumedukacja.pl

12,90 zł

20 arkuszy, format: B3.

Infolinia: 801 003 084

11,90 zł

Witraże i lampiony

Witraże - ptaki i owady

Zestawy witraży w różnych kształtach, do
wypełniania kolorowym papierem (papier nie
dołączony do zestawu), rozwijają wyobraźnię. 24 szt.
Wym.: 20 x 30 cm. 12 wzorów.

55,90 zł

Zestawy witraży w różnych kształtach, do
wypełniania kolorowym papierem (papier nie
dołączony do zestawu), rozwijają wyobraźnię. 24 szt.
Wym.: 15 x 15 cm. 12 wzorów.

350024MB

45,90 zł

Kolorowy papier transparentny

10 arkuszy. Wym.: 18,5 x 29,5 cm, 100 g/m2

300057MB

8,50 zł

Zestaw do robienia lampionów
Tęcza - papier transparentny

10 arkuszy. Wym.: 22 x 32 cm, 100 g/m2

300056MB

Zestaw lampionów z kolorowego karbowanego
kartonu do samodzielnego złożenia. 5 szt. Kolory:
czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty o wym.:
28,8 x 21 cm

Ogród - papier transparentny

5 arkuszy. Wym.: 23 x 33 cm, 115 g/m2

15,90 zł

300059MB

15,90 zł

300479MB

35,90 zł

Aktywność artystyczna

Bibuły

350023MB

Witraże - motywy

Zestaw papierowych lampionów

Zestaw elementów do samodzielnego wykonania
10 kolorowych latarenek. Śr.: 15,3 cm, wys.: 22 cm

Zestaw do tworzenia własnych lampionów.
Wystarczy pokolorować, podkleić wolne przestrzenie
kolorowym papierem lub bibułą i złożyć. W górnej
części lampionu znajduje się otwór, przez który
można przewlec sznurek i zawiesić ozdobę. 32 szt.
Wym.: 9 x 9 x 17,5 cm

300358MB

350046MB

Latarenki - zestaw 10 szt.

42,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

55,90 zł

Świeczki ledowe, 6 szt.

Zestaw 6 bezpiecznych świeczek LEDowych. Tylko
do użytku w pomieszczeniu. Każda ze świeczek
wymaga do działania użycia 1 baterii CR 2032 (brak
w zestawie).

600075MB

pomoce@novumedukacja.pl

39,90 zł
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Origami

Origami jest ciekawą techniką plastyczną, która daje bardzo wiele możliwości. Może stanowić
doskonałe ćwiczenia kompozycyjne, zabawowe, relaksacyjne i wyciszające. Składając papier dziecko
uruchamia wiele zmysłów, dzięki czemu rozwija myślenie twórcze, konstrukcyjne, usprawnia
spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne, wrażliwość na otaczający świat,
rozwija fantazję. Obok zabawy rozwija osobowość dziecka, uczy cierpliwości i skupienia. Origami
wymaga precyzji składania, koncentracji, wykonania poszczególnych czynności w ściśle określonej
kolejności, co ma wpływ na naukę logicznego myślenia.

Duży mix kwadratów do origami

Różne odcienie, sprzedawane losowo Kwadraty kartonowe w różnych kolorach
i rozmiarach. Po 100 szt. kwadratów o dł. boku 200, 150, 120, 100, 80, i 60 mm,
po 500 szt. kwadratów o dł. boku 40, 30 i 20 mm

Kółka do origami zestaw mix

546008MB

546007MB

55,90 zł

Po 100 szt. o śr.: 200, 150, 120, 100, 80 mm - 300 szt. o śr.: 57 mm - 400 szt.
o śr.: 47 mm - 600 szt. o śr.: 30 mm - 1000 szt. o śr.: 20 mm

43,90 zł

Zestaw do origami - dinozaury

179 arkuszy, 7 wzorów. 2 rozmiary: 15 x 15 cm (50 szt.) i 7,5 x 7,5 cm (120 szt.).

Papierowe zestawy artystyczne dzięki którym za pomocą techniki origami mogą
powstać różne obiekty. Origami jest bardzo starą zabawą sprzyjającą budowaniu
koncentracji, skupienia i cierpliwości. 24 arkusze origami, 3 arkusze naklejek,
24 arkusze origami o wym.: 20 x 20 cm

300505MB

202176MB

Papier do origami, 170 szt.

24,90 zł

Zestaw do origami z naklejkami - wesołe twarze

Papierowe zestawy artystyczne dzięki którym za pomocą techniki origami mogą
powstać różne obiekty. Origami jest bardzo starą zabawą sprzyjającą budowaniu
koncentracji, skupienia i cierpliwości. 24 arkusze origami, 3 arkusze naklejek,
24 arkusze origami o wym.: 20 x 20 cm, 3 arkusze naklejek o wym.: 20 x 20 cm

202175MB

404

25,90 zł
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25,90 zł

Zestaw do origami - rodzina

Papierowe zestawy artystyczne dzięki którym za pomocą techniki origami mogą
powstać różne obiekty. Origami jest bardzo starą zabawą sprzyjającą budowaniu
koncentracji, skupienia i cierpliwości. 24 arkusze origami, 3 arkusze naklejek,
10 arkuszy origami o wym.: 21 x 21 cm, 16 arkuszy origami o wym.: 10 x 10 cm

202177MB

Infolinia: 801 003 084

25,90 zł

Quilling

Długi nawijak do quillingu

Metalowe narzędzie do nawijania pasków
kartonowych. Dł.: 6,5 cm

Paski do przeplatanek Boże
Narodzenie

300347MB

300346MB

Zestaw pasków do przeplatania. 168 szt.
Szer.: 1 - 2 cm, dł.: 50 cm

15,90 zł

32,90 zł

Zestaw pasków do przeplatania. 210 szt.
Szer.: 1 - 2 cm, dł.: 34,5 cm

32,90 zł

Aktywność artystyczna

Quilling

300345MB

Paski do przeplatanek Romantic

Zestaw do quillingu na cały rok

Paski różnokolorowe z brystolu. Szer. ok. 1 cm,
dł. ok 72 cm. Ok.: 0,8 - 1 kg

Odpowiednie do drobnych splotów, uzyskiwanych
metodą przeplatanki na kartkach, zwijania listków.
400 szt. Wym.: 16 x 0,3 cm

Zestaw zawiera: nawijak do quillingu, tabliczkę,
szablon do quillingu, korkową podkładkę, 6 szpilek
do przytwierdzania, 280 papierowych pasków
(140 szt. o wym.: 0,4 x 34,5 cm i 140 szt. o wym.:
0,8 x 34,5 cm) w 14 różnych kolorach.

018008MB

300100MB

300214MB

Papierowe paski cienkie

Ścinki kartonowe

24,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

15,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

49,90 zł
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Wydrapywanki

Farbka zdrapka

Czarna farba o gęstej konsystencji, która służy do pokrywania powierzchni
wcześniej pomalowanych kredkami świecowymi lub pastelami olejnymi. Zdrapując
farbę można tworzyć barwne obrazki odkrywając kolorowe powierzchnie. 1 tubka
o poj. 120 ml

605054MB

Karty wydrapywanki - kolorowe

Grube, mocne kartony do wydrapywania wzorów. Pod warstwą zewnętrzną ukazuje
się kolorowe tło. Pokryte nietoksyczną farbą. 100 szt. Wym.: 15 x 12,7 cm, 5 kolorów.

22,90 zł

610229MB

89,90 zł

Patyczki plastikowe do wydrapywanek, 10 szt.

Plastikowe patyczki przydatne do tworzenia wydrapywanek. Dł. 13,7 cm, śr. 0,8 cm.
10 szt.

603158MB

14,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko skaleczenia.

Kartony wydrapywanki A4 10 szt.

Grube, mocne kartony do wydrapywania wzorów.
Pod warstwą zewnętrzną ukazuje się kolorowe tło.
Pokryte nietoksyczną farbą. 10 szt.
Wym.: 21 x 29,7 cm

Drewniane patyczki do wydrapywanek

506045MB

610242MB

9,90 zł

Drewniane. 48 szt. Dł. 9 cm, śr. 1 cm

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko skaleczenia.

Giga kolorowanka

Papier w rolce z motywem

Papier do kolorowania w rolce. Pokolorowane/narysowane motywy można wycinać
i przyklejać (pokryte klejem od spodu - da się przylepić do większości gładkich
powierzchni). Wym.: 30 x 400 cm

300393MB

406
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37,90 zł

Infolinia: 801 003 084

25,90 zł

Folie piankowe

Klej do folii piankowej

300307MB

19,90 zł

Folia piankowa gładka 15 szt.

Folia piankowa samoprzylepna

Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, zszywania
i klejenia. 15 kolorów. Format: A4, gr. 2 mm

15 szt. Wym.: 30 x 20 cm

603090MB

49,90 zł

506037MB

8,90 zł

Folie piankowe

Klej nadający się do klejenia wielu powierzchni:
do folii piankowej, kauczuku, plastiku, ceramiki,
porcelany, stali, drewna, metalu, tkaniny i papieru.
Czas schnięcia: 5-10 min. 35 g

Folia piankowa brokatowa 10 szt.

Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, zszywania
i klejenia. 10 arkuszy w kolorach: czerwony, różowy, chabrowy, zielony, złoty,
jasnozielony, brązowy, fioletowy, turkusowy, srebrny. Format: A4, gr. 2 mm

Folia piankowa pastelowa, 10 kolorów

10 arkuszy w 10 kolorach. Wym.: 20 x 29 cm, gr. 2 mm

22,90 zł

506038MB

9,90 zł

Aktywność artystyczna

300498MB

Folia piankowa brokatowa we wzory 10 szt.

Folia piankowa tęczowa metalizowana 2 x 5 szt.

Folia w kolorach tęczy o metalicznym połysku, kolory płynnie przechodzą jeden
w drugi. 5 szt. w pionowe i 5 szt. w poziome paski. Format: A4, gr. 2 mm

Błyszcząca brokatem kolorowa folia, która nada estetyczny wygląd i pomoże
wykończyć każdą pracę plastyczną. 2 różne wzory (paski i kwadraciki) po 5 arkuszy.
Format: A4, gr. 2 mm

506044MB

506046MB

11,90 zł

13,90 zł

Zestaw piankowych akcesoriów
Folia piankowa - wytłaczane kółeczka
5 szt.

5 arkuszy. 5 kolorów: brązowy, pomarańczowy, żółty,
liliowy, różowy/magenta. Format: A4, gr. 2 mm

Folie z miękkiej pianki, łatwe do cięcia, zszywania
i klejenia.- 5 arkuszy, 5 kolorów: niebieski, zielony,
żółty, łososiowy, różowy. Format: A4, gr. 2 mm

Zestaw różnych kolorowych akcesoriów z pianki
(korony, przywieszki, bransoletki, koraliki do
naszyjników). 24 korony do złożenia o wym.: ok. 65 x
9 x 0,2 cm, 24 bransoletki do złożenia o wym.: 18,5
x 2,5 x 0,2 cm, 24 przywieszki o śr. 6,8 cm i gr. 0,4
cm, 202 koraliki do naszyjników o śr. od 1,5 cm do
2 cm i gr. od 0,9 cm do 1,1 cm, 24 różnokolorowe
sznurki o dł. min. 1 m każdy.

506042MB

506043MB

610278MB

Folia piankowa - wytłaczane kwiatki
5 szt.

8,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

8,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

129,90 zł
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Sizal, rafia, juta

Zestaw kreatywny 5 kolorów

Rolka sizalu brązowa

Sizal w rolkach. 1 szt. Wym.: 45 x 200 cm,
135 g/m2

Zestaw 5 kawałków juty o wym.: 50 x 50
cm w pięciu kolorach (naturalny, czerwony,
zielony, brązowy, kremowy).

300331MB

801004MB

29,90 zł

29,90 zł

Juta

Tkanina o splocie płóciennym w kolorze
beżowym. Świetna do przeplatanek
i wyszywanek. Wym.: 80 x 100 cm

Wstążka jutowa naturalna

036014MB

801005MB

Wstążka jutowa, idealna do celów
dekoracyjnych. Dł. 5 m, szer. 5 cm

9,90 zł

9,90 zł

Rafia naturalna
1 szt. 50 g

300063MB
300064MB
300065MB

żółta
czerwona
zielona

9,90 zł
9,90 zł
9,90 zł

Rafia sztuczna
1 szt., 30 m

300067MB
300068MB
300070MB

408

żółta
czerwona
zielona

9,90 zł
9,90 zł
9,90 zł

Sizal

Sizal z brokatem

5 szt. Wym.: 23 x 33 cm

5 szt. Wym.: 23 x 33 cm

300122MB

www.novumedukacja.pl

19,90 zł

300123MB

Infolinia: 801 003 084

19,90 zł

Klej do filcu

Klej wolny od rozpuszczalników. Przezroczysty
i bezzapachowy. Nadaje się do klejenia różnych
rodzajów filcu i przyklejania go do dowolnych
powierzchni. Poj. 100 ml

Filcowe arkusze

602019MB

113033MB

12,90 zł

10 arkuszy. Różne kolory (zielony, żółty, łososiowy,
biały, pomarańczowy, ciemnozielony, brązowy, czarny,
granatowy, czerwony). Wym.: 20 x 30 cm, gr. 1 mm

21,90 zł

Filc samoprzylepny

10 arkuszy o wym.: 30 x 20 cm, gr. 1 mm. Kolory:
biały, szary, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony,
niebieski, fioletowy, brązowy, czarny.

300469MB

Aktywność artystyczna

Sizal, rafia, filc

Filc

34,90 zł

Zestaw filcowych arkuszy

Zestaw różnokolorowych arkuszy z filcu o wym.:
22,9 x 15,3 x 0,1 cm. 100 szt. (po 10 z każdego
koloru: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony,
różowy, fioletowy, turkusowy, niebieski, jasnozielony
i zielony).

Filcowe arkusze z wzorami

610276MB

300420MB

79,90 zł

Zestaw 5 arkuszy filcu z wyciętymi wzorkami.
Wym.: 20 x 30 cm, gr. ok. 1 mm

wszystkie ceny są cenami brutto

19,90 zł

Filc - kolorowe wzory

Zestaw 5 arkuszy filcu z różnymi nadrukami.
Wym.: 20 x 30 cm, gr. ok. 1 mm

300414MB
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29,90 zł
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Włóczka

Kolorowe kordonki, 24 szt.

Zestaw bawełnianych kordonków w 12 różnych kolorach (biały, żółty,
pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, turkusowy, niebieski, jasnozielony,
zielony, brązowy i czarny) 24 szt. (po 2 w każdym kolorze) o masie 20 g każda.

Mulina - zestaw 26 kol.

652077MB

300459MB

99,90 zł

Zestaw bawełnianych nitek ozdobnych w 26 kolorach. 52 nitki o długości 8 m każda.

39,90 zł

Włóczka
Akrylowa włóczka, do drutów rozm. 8. Dł. 50 m,
50 g. Prać w max. 40 stopniach!

652047MB
652048MB
652049MB
652050MB
652051MB
652052MB
652053MB
652054MB
652055MB
652056MB
652057MB
652058MB

Zestaw do robienia pomponów

Zestaw 4 kółek służących do robienia pomponów z włóczki. Dzieci do lat 6 powinny
korzystać z zestawu pod opieką osoby dorosłej. Włóczka sprzedawana osobno.
Śr.: 3,5 cm, 5,5 cm, 7 cm, 9 cm

652066MB

410

29,90 zł

www.novumedukacja.pl

biała
żółta
pomarańczowa
czerwona
różowa
granatowa
niebieska
jasnozielona
zielona
brązowa
szara
czarna

7,90 zł
7,90 zł
7,90 zł
7,90 zł
7,90 zł
7,90 zł
7,90 zł
7,90 zł
7,90 zł
7,90 zł
7,90 zł
7,90 zł

Mini zestaw dziewiarski

Mini zestaw do nauki robienia na drutach i szydełku. 45 gramów włóczki wełnianej
w 5 kolorach, 5g fiberfillu, 2 drewniane druty i metalowe szydełko z drewnianym
uchwytem, 9 drewnianych elem. dodatkowych.

521248MB

Infolinia: 801 003 084

45,90 zł

Ramka do wyszywania

Trwała drewniana rama służąca do tkania. Za pomocą krosna dziecko może
stworzyć swoją własną kolekcję biżuterii (koraliki, bransoletki, paski itp.). Krosno
sprzedawane bez włóczek. Wym.: 23 x 23 cm

35,90 zł

Trwała drewniana rama służąca do tkania. Za pomocą krosna dziecko może
stworzyć swoją własną kolekcję biżuterii (koraliki, bransoletki, paski itp.). Krosno
sprzedawane bez włóczek. Wym.: 22 x 17 cm

604096MB

22,90 zł

Aktywność artystyczna

Włóczka

652042MB

Małe krosno

Duże krosno

Trwała drewniana rama służąca do tkania.
Za pomocą krosna dziecko może stworzyć swoją
własną kolekcję biżuterii (koraliki, bransoletki, paski
itp.). Krosno sprzedawane bez włóczek.
Wym.: 40 x 30 cm

604097MB

79,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Pompony i druciki
Średnie druciki kreatywne długie

100 szt. o wym.: 0,9 x 50 cm. Różne kolory.

526010MB

19,90 zł

Grube druciki kreatywne długie
100 szt. o wym.: 1,5 x 50 cm

546024MB

Cienkie druciki kreatywne - krótkie
546027MB

Brokatowe druciki kreatywne mix

Druciki kreatywne w paseczki

Miękkie, łatwe do wyginania druciki. 80 szt.
o wym.: 0,6 x 30 cm

24 szt. o wym.: 0,6 x 30 cm. Różne kolory.

80 szt. o wym.: 0,6 x 30 cm

8,90 zł

546026MB

12,90 zł

Pompony tęczowe

Pompony

526008MB

100 szt. w 8 kolorach. Wym.: od 1,5 do 3 cm

Pompony w różnych rozmiarach i kolorach. 200 szt.
Śr.: od 2 do 4 cm

Pompony opalizujące

546023MB

610246MB

526002MB

6,50 zł

39,90 zł

59,90 zł

7,90 zł

100 szt. 5 kolorów. Wym.: od 1 do 3 cm

9,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw pomponów, 24 szt.

Kuleczki filcowe kolorowe, 25 szt.

Zestaw pomponów - zwierzęta Agatki

300521MB

652026MB

Pompony wykonane z wełny. 24 szt. 6 kolorów.
Śr.: 3 cm

300512MB

19,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

412

Kolorowe kuleczki filcowe w 3 rozmiarach,
wykonane z wełny merino. 25 szt. o śr.: 1, 2 i 3 cm

34,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

www.novumedukacja.pl

Zestaw elementów do stworzenia 24 zwierzątek:
pompony, druciki, oczy itp.

65,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Piórka i oczka

Piórka białe

Piórka ozdobne w torebce. Dł.: od 4 do 12 cm,
ok. 10 g. Kolor biały.

Gęsie piórka, 8 cm

018090MB

600052MB

Piórka ozdobne w torebce. Dł.: od 4 do 12 cm,
ok. 10 g. Kolor żółty.

Dł.: 8 cm, kolor biały, 3 g

15,90 zł

018089MB

5,90 zł

Czerwone piórka

Piórka do ozdabiania prac plastycznych. 25 g

610162MB

8,90 zł

Oczka mix

Małe oczka z czarnymi źrenicami. 10 g.
Śr.: od 0,5 cm

523021MB

9,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Gęsie pióra

Kolorowe piórka

Ok. 145 szt., różne kolory. Dł.: od 10 do 15 cm, 28 g

Dł.: od 10 do 20 cm. 10 g

300039MB

11,90 zł

610004MB

14,90 zł

Ruchome oczka do nalepiania - zestaw
czarno-biały

Ruchome oczka do nalepiania - zestaw

Czarno-białe, ruchome, samoprzylepne oczy.
W przezroczystym, plastikowym słoiczku.
5 rozmiarów: 2 cm, 1,5 cm, 1 cm, 7 cm, 4 mm. 560 szt.

Zestaw oczek w różnych kolorach i wielkościach.
W poręcznym, plastikowym słoiku - każdy rozmiar
oczek jest zapakowany oddzielnie. Oczka nie są
samoprzylepne, łącznie ok. 53 g. Wym.: 7 x 13,5 cm

523059MB

523055MB

15,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Aktywność artystyczna

Ozdabianie

5,90 zł

Piórka żółte

35,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

pomoce@novumedukacja.pl
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Ozdabianie

Zestaw brokatów różnokolorowych

Zestaw dżetów różnokolorowych

6 kolorów po 100 g. Wys. 8,5 cm, śr. 6,5 cm

Zestaw 6 brokatów x 7 g. Kolory: złoty, srebrny,
czerwony, zielony, granatowy i fioletowo-różowy.

Zestaw okrągłych dżetów x 6 g. 6 szt. Kolory: złoty,
srebrny, czerwony, zielony, granatowy i fioletoworóżowy.

523046MB

523004MB

523005MB

Brokat w słoiczkach, zest. 1

49,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Cekiny - czerwone serca
6,90 zł

7,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Konfetti kolorowe margaretki

Konfetti małe jajeczka

Błyszczące konfetti w różnych kształtach. 6 g.
Wym.: 1,3 x 1,3 cm

Ok. 28 g. Wym.: 18 x 18 mm

523029MB

7,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

523019MB

4,90 zł

Błyszczące pisanki w różnych kolorach. 6 g.
Wym.: 1,2 x 0,8 cm

523013MB

4,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Cekiny świąteczne - płatki śniegu

Cekiny świąteczne - zielone choinki

Cekiny świąteczne - złote gwiazdki

603015MB

523030MB

523031MB

Ok. 25 g, ok. 500 szt. Wym.: 20 mm

Ok. 16 g. Wym.: 15 x 13 mm

6,50 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

5,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Ok. 9 g. Wym.: 20 mm

5,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw kryształków deco - różne
kształty
Perłowe półkoła

125 szt. Śr. od 0,6 do 1,2 cm

300009MB

16,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

414

370 szt. Wym.: od 0,5 x 0,3 cm do 1 x 1,4 cm

W skład zestawu wchodzi 6 torebek kryształków
w różnych kształtach. 800 szt. Wym.: od 4 mm do
1,7 cm

300006MB

300154MB

Błyszczące kształty

16,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

www.novumedukacja.pl

49,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Plastikowe korale. Wym.: 1 x 1 cm. 100 g.
Ok. 100 szt.

100 szt. 20 różnych wzorów. Śr. 1 cm

15,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Koraliki królewny

603087MB

12,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Plastikowe koraliki do nawlekania z wzorem róży.
8 kolorów. Śr. 8 mm, 100 g

Koraliki beczułki - transparentne

603153MB

603017MB

15,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Wstążeczki

Ok. 500 szt. 175 g

15,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Komplet 16 szpul. Łączna dł. 120 m, 8 szpul o szer.
wstążki 8 mm, 8 szpul o szer. wstążki 3 mm

Tęczowy sznureczek

610055MB

603104MB

59,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko uduszenia.

Do korali, bransoletek i innej biżuterii.
Wym.: 0,5 mm, dł. 25 m

603053MB

19,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko uduszenia.

19,90 zł

Pojemnik służący do przechowywania różnorodnych
akcesoriów codziennego użytku. Posiada wkładkę
z czterema praktycznymi przegródkami, która
pozwoli uporządkować nawet najdrobniejsze
akcesoria. Wym.: 39 x 29 x 18 cm, poj.15,3 l

wszystkie ceny są cenami brutto

Koraliki - literki

Plastikowe koraliki w kształcie liter (brak polskich
liter). 8 kolorów. Wym.: ok. 1,8 x 1,3 x 0,5 cm. 200 g

603155MB

29,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Niezbędne do tworzenia biżuterii. 10 kolorów.
Wym.: 0,5 mm x 5 m

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko uduszenia.

078026MB

16,90 zł

Gumki kolorowe

1 szpulka - dł. 230 m

Pojemnik do przechowywania
z wkładem
Żyłka elastyczna

603084MB

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Ozdabianie

603079MB

Tęczowe sześciany

Millefiori

Szklane koraliki. Śr. 8 mm, 125 g

Aktywność artystyczna

Koraliki księżniczki

65,90 zł

603093MB

29,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko uduszenia.

Pojemnik 8 l z organizerami i szarymi
klipsami

Praktyczny pojemnik z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego, w komplecie z 6 wkładkami z tworzywa.
Zdejmowana pokrywka z praktycznym uchwytem.
Wym.: 38,6 x 29,4 x 10,2 cm, poj. 8 l

075094-1MB

pomoce@novumedukacja.pl

49,90 zł
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Bazy do ozdabiania

Papierowe torby na prezent do dekorowania

Papierowe torebki eko, 15 szt.

Papierowe torby na prezenty do samodzielnego ozdabiania. 24 szt.
Wym.: 22 x 19 x 8 cm

15 szt. Wym.: 13 x 20 cm

300492MB

22,90 zł

610204MB

55,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko skaleczenia.

Papierowe torebki

Papierowe talerzyki, 50 szt.

7 torebek w różnych kolorach, do dekorowania. Wym.: 18 x 8 x 21 cm

300205MB

Papierowe talerzyki do samodzielnego ozdabiania. 50 szt. Śr.: 23 cm

22,90 zł

652082MB

25,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Białe pudełka koła

12 szt. Śr.: od 4,5 do 15 cm, głęb. od 2 do 7,5 cm

300097MB

416

Pudełka kwadraty

Białe pudełka serca

45,90 zł

12 szt. Śr.: od 4,5 do 15 cm, gł. od 2 do 7,5 cm

12 szt. Wym.: od 3,5 x 3,5 cm do 13,5 x 13,5 cm.
Głęb. od 2 do 7,5 cm

300098MB

300099MB

www.novumedukacja.pl

45,90 zł

Infolinia: 801 003 084

45,90 zł

Białe ramki na zdjęcia

Białe chorągiewki

Papierowe flagi do samodzielnego dekorowania. 20 szt. Format: A6. Wys.: 30 cm

Ramki do dekorowania, wykonane z twardej tektury. 48 szt. Wym.: od 28 x 35,5 cm
do 11,5 x 15 cm. 4 wzory.

300198MB

610104MB

29,90 zł

Ramki na zdjęcia

Ludziki

Ramki do zawieszania, wykonane z grubego kartonu. Przeznaczone do
samodzielnego ozdabiania. 3 kształty. 6 szt. Wym.: 9,8 x 7,8 x 0,5 cm

306197MB

23,90 zł

Piórniki do ozdabiania 12 szt.

Piórniki z tkaniny bawełnianej przeznaczone do
samodzielnego ozdabiania. Nadają się wyłącznie do
prania ręcznego. 12 szt. Wym.: 23 x 12 cm

610196MB

Kartonowe kontury ludzików do samodzielnego ozdabiania. 30 szt.
Wym.: 14,5 x 6,5 cm

69,90 zł

018105MB

6,50 zł

Skarpety do ozdabiania, 12 szt.

Biały worek

Plecak w kształcie woreczka ze ściągaczem. Uszyty
z białego płótna. Do pomalowania farbami do tkanin
(605026MB). 1 szt. Wym.: 34 x 34 cm

Skarpety do samodzielnego ozdabiania, na przykład
motywami świątecznymi. Wykonane z płótna
poliestrowego, zawieszka z czerwonej wstążki.
Wym.: 21 x 19 cm, mankiet 4,5 cm. 12 szt.

603061MB

610286MB

wszystkie ceny są cenami brutto

Aktywność artystyczna

Ozdabianie

26,90 zł

9,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

75,90 zł

417

Białe puzzle A4, 30 el.

Do samodzielnego tworzenia obrazków
z wykorzystaniem farb, kredek lub mazaków. 30 elem.

602009MB

14,90 zł

Białe puzzle A5, 20 el.

Do samodzielnego tworzenia obrazków
z wykorzystaniem farb, kredek lub mazaków. 20 elem.

602008MB

9,90 zł

Plaster drewna

Patyczki drewniane - naturalne

Patyczki drewniane do zabaw i prac plastycznych. 50 szt. Wym.: 114 x 10 x 1,8 mm

Plaster drewna z krawędzią pokrytą korą. Ze sznurkiem do zawieszenia.
Śr.: 12-14 cm, gr. 1,5 cm

306059MB

600059MB

10,90 zł

11,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko skaleczenia.

Drewniane ramki na fotografię, do zawieszania

Drewniane motylki

Drewniane ramki na zdjęcia do samodzielnego ozdabiania. Dzięki sznureczkom można
je zawiesić. 12 szt. Śr.: 8,5 cm, śr. otworu na zdjęcie 4 cm

Motylki do samodzielnego ozdabiania. 12 szt. Wym.: 11,4 x 15,2 cm

610058MB

418

35,90 zł

www.novumedukacja.pl

610203MB

Infolinia: 801 003 084

35,90 zł

Maski - zwierzęta do ozdabiania, 16 el.

Korony do dekorowania

24 korony do samodzielnego ozdabiania, wykonane z tektury. Wym.: 61 x 13 cm

Kartonowe maski w kształcie zwierząt do samodzielnego ozdabiania.
16 szt. 5 wzorów. Wym.: od 23 x 13 cm do 23 x 22 cm (w zestawie 16 gumek).

610198MB

600065MB

24,90 zł

29,90 zł

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Kapelusze papierowe - zestaw do wykonania 12 szt.

Maski karnawałowe

Maski do samodzielnego wykonania na podstawie gotowych wzorów. Rozwijają
wyobraźnię i zdolności manualne. 40 szt. Wym.: 21 x 27 cm

Kapelusze wykonane z białego papieru i białej tektury do samodzielnego ozdabiania
różnymi technikami: markerami, farbami, kredkami, brokatem, pomponami itp.
12 szt. Śr.: 32 cm, wys. po rozwinięciu 20 cm, obwód wewn. 66 cm

350033MB

610294MB

49,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Znaczki do samodzielnego wykonania

Breloczki przezroczyste

Przezroczysty brelok wykonany z tworzywa sztucznego. Po włożeniu zdjęć dzieci,
breloczki posłużą do wskazania par, w jakich dzieci pracują lub przyporządkowania
dziecku danego obowiązku czy zadania. 10 szt. Wym.: 4 x 4 cm

603121MB

65,90 zł

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Aktywność artystyczna

Ozdabianie

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

19,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Plastikowe znaczki z agrafkami do przypinania. Przeznaczone do samodzielnej
dekoracji (wskazany nadzór osoby dorosłej). W zestawie 48 papierowych wkładek
do znaczków. 24 szt. o śr.: 6,4 cm

610093MB

45,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Ryzyko skaleczenia

pomoce@novumedukacja.pl
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Boże narodzenie

Zestaw bombek do ozdabiania, 105 szt.

Szablony - Boże Narodzenie

Bombki na choinkę do samodzielnego ozdabiania, wykonane z papier-mâché,
z zawieszką ze sznurka. 105 szt. 3 rozmiary: śr. 4, 5 i 6 cm. Dł. sznurka od 5 do 6,5 cm

Szablony wykonane z tworzywa pomagają wykonać ciekawe prace
z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. 6 szt. Śr.: 15 cm

500105MB

29,90 zł

600029MB

299,90 zł

Kulki styropianowe
10 szt. Śr.: 4 cm

Tekturowe rożki, 5 szt.

Wykonane z tektury. 5 szt. Wym.: 8 x 20 cm

600062MB

24,90 zł

Drewniany świecznik na podgrzewacze
- gwiazdka

Aniołki drewniane do ozdabiania, 6 szt.
Aniołki do samodzielnego ozdabiania, wykonane
z jasnego drewna. W górnej części głowy aniołka
otwór na zawieszkę ze sznurka (brak w zestawie).
Wym.: 12,2 x 11,7 x 0,2 cm. 6 szt.

600036MB

420

252001MB
252002MB
252003MB

12,90 zł

małe - śr. 4 cm
średnie - śr. 7 cm
duże - śr. 10 cm

5,90 zł
12,90 zł
17,90 zł

Świąteczne pompony - mini zestaw

Drewniany świecznik w kształcie gwiazdy, do
samodzielnego ozdabiania. Śr.: 12 cm, śr. otworu na
świeczkę 4 cm

Zestaw do robienia świątecznych dekoracji: Mikołaja
i choinki Zawiera: 18 g wełnianej włóczki
w 3 kolorach (zielony, czerwony i biały), 8
drewnianych elem. o wym.: od 2,4 x 2,4 x 1 cm
do 6,9 x 6,9 x 0,2 cm

532090MB

521255MB

www.novumedukacja.pl

8,90 zł

Infolinia: 801 003 084

14,90 zł

Wielkanoc

Szablony - Wielkanoc

Zestaw 6 plastikowych szablonów z motywami
nawiązującymi do świąt wielkanocnych.
Wym.: 14,5 x 15,5 cm

Tekturowe jajka - mix kolorów

Tekturowe jajka do ozdabiania, różne kolory. 40 szt.
Wys.: 10 cm

Jajka kartonowe

357027MB

018099MB

018088MB

4,90 zł

60 szt. Wym.: 4,7 x 6,4 cm

5,90 zł

Jajo duże otwierane

Tekturowe skorupki jajek, 8 szt.

Wykonane ze styropianu, otwierane. 1 szt.
Wym.: 30 x 14 cm

018115MB

Wykonane z tektury. 8 szt. Wym.: 4 x 5 cm

24,90 zł

600061MB

42,90 zł

Kurczaczki wielkanocne - zestaw
kreatywny
Zestaw zajączków z płyty MDF o gr. 4 mm, do
samodzielnego ozdabiania. 3 szt. Wym.: 7 x 9 x 15 cm

Zestaw do samodzielnego wykonania wielkanocnych
kurczaczków. Zawiera: 6 miękkich piankowych jajek,
1 drut, 6 par oczek, 20 piór, 6 dziobów, 3 pary łapek,
1 satynowa wstążka. 6 szt.

604274MB

652084MB

Zajączki do ozdabiania, 3 szt.

22,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

39,90 zł

Jajka styropianowe duże
10 szt. Wym.: 10 x 7 cm

252006MB

19,90 zł

Aktywność artystyczna

Ozdabianie

14,90 zł

Drewniane zawieszki wielkanocne
z kurą

Zawieszki do samodzielnego ozdabiania. 4 szt.
4 sznureczki w zestawie. Wym.: 9 x 11 cm

547021MB

pomoce@novumedukacja.pl

15,90 zł
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Instrumenty muzyczne
•

konstrukcja pozwala na złożenie wyspy,
dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca

•

kolorowe chimesy i dzwonki ułożone
zgodnie ze skalą muzyczną

•

wyposażona w 6 kółek, w tym
3 zewnętrzne z hamulcem

Mała wyspa muzyczna

Mała wyspa muzyczna - kilka instrumentów,
z których każdy dostarcza innych wrażeń
słuchowych. Sprawdza się na zajęciach
z muzykoterapii, przy pracy z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz do codziennych
zajęć. Wym.: wys. 90,5 x śr. 151 cm
Wymiary po złożeniu wyspy: szer. 88 x gł. 32 cm

6512558

3 288,90 zł

Zestaw instrumentów duży w walizce
Zawartość zestawu:
walizka o wym.: 27 x 38 x 12,5 cm, 14 rodzajów
instrumentów dla 17 dzieci:
- tamburyn, śr. 15 cm
- tamburyn z membraną, śr. 15 cm
- marakasy plastikowe, wym.: 7 x 20 cm
- talerze, śr. 9 cm
- kastaniety, 8 szt., śr. 4,2 cm
- kastaniety z rączką, dł. 15,2 cm
- trójkąt z pałeczką, dł. boku 11 cm
- rączka z 5 dzwoneczkami, dł. 21 cm
- drewniane jingle
- cymbałki z pałeczkami, wym.: 38 x 4 cm
- podwójny tonblok z tarką, dł. 20 cm
- dzwoneczki na drewnianej rączce
- tonblok z pałeczką, dł. 19 cm
- małe dzwoneczki, wym.: 7,5 x 8 x 4 cm

14

511008MB

instrumentów

279,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia.

Torba małego muzyka

Wszystkie instrumenty umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami.
Wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm. 17 instrumentów: tamburyn, śr. 20 cm; maxi
quiro z pałeczką, dł. 40 cm; podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm; trójkąty
z pałeczkami, 5 szt., wym.: 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 cm; kastaniety
drewniane, 2 szt., śr. 5,5 cm; kastaniety z rączką, dł. 21 cm; marakasy drewniane,
dł. 23 cm; drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm; tamburyn z membraną,
śr. 20 cm; podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm; podwójny tonblok
mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 cm; klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm; marakas
wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm

Półka z makatką i instrumentami

Półka z makatką wraz z zestawem instrumentów 199212MB.
Wym. półki: 58 x 16,5 x 32 cm, wym. makatki: 58 x 50 cm

199213MB

841,30 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Ryzyko skaleczenia.
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511001MB

339,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Ryzyko skaleczenia.

Infolinia: 801 003 084

Zestaw instrumentów mix
W zestawie: tamburyn 1 szt., trójkąt 2 szt., dzwonki diatoniczne małe 1 szt.,
kastaniety z rączką 2 szt., marakasy 1 para, taneczne jajka 2 pary, 5 dzwoneczków
z uchwytem 1 szt., talerze małe 1 para, talerze duże 1 para, flety 2 szt., pałeczka
z dzwoneczkami 1 szt., tonblok 1 szt.

17 rodzajów instrumentów dla 26 dzieci: dzwonki diatoniczne 1 szt.; trójkąt
muzyczny 2 szt.; drewniane jajka 1 para; tamburyn 2 szt.; pałeczka z dzwoneczkami
2 szt.; drewniane jingle 2 szt.; taneczna łyżeczka 1 szt.; dzwoneczki na rękę 4 szt.;
dzwoneczki na pas 1 szt.; talerze małe 2 pary; bębenek 1 szt.; harmonijka 1 szt.;
tonblok 1 szt.; tarka guiro 1 szt.; kastaniety z rączką 2 szt.; plastikowe marakasy
1 para; maxi guiro meksykańskie 1 szt.

199212MB

511050MB

599,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Ryzyko skaleczenia.

Zestaw instrumentów 2

Zestaw instrumentów

Biało-fioletowy zestaw instrumentów. 6 instrumentów: drewniane guiro, dł. 14 cm;
dzwoneczki na rękę, 2 szt.; bębenek, śr. 15,2 cm; drewniane marakasy, 2 szt.;
cymbałki z pałeczkami, wym.: 27 x 3,5 cm; klawesy, dł. 14 cm

Zestaw instrumentów w kolorze zielonym. 5 instrumentów: drewniane jajka
muzyczne, 2 szt., wym.: 4 x 7,5 cm; tamburyn z membraną, wym.: 15,2 cm x 4,5 cm;
pałeczka z dzwoneczkami, wym.: 6 x 20 cm; drewniane jingle, wym.: 4,2 x 15,8 cm;
taneczne łyżeczki, wym.: 3,9 x 3,9 x 19,5 cm

511004MB

511005MB

159,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Ryzyko skaleczenia.

Zestaw perkusyjny 2

Zestaw małego muzyka

511007MB

199174MB

189,90 zł

149,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Ryzyko skaleczenia.

Zestaw instrumentów perkusyjnych. W komplecie torba. 10 rodzajów instrumentów:
drewniane marakasy, dł. 23,7 cm; plastikowe kastaniety, śr. 5,5 cm; taneczne jajka,
2 szt., wym.: 5,4 x 3,6 cm; trójkąt z pałeczką, dł. boku 10,5 cm; bębenek, śr. 15,4
cm, wys. 4,4 cm; podwójny tonblok z tarką, dł. 20 cm; pałeczki z dzwoneczkami,
dł. 13,5 cm; talerze, śr. 5,5 cm; drewniane agogo, dł. 22,2 cm; cymbałki z pałeczką,
wym.: 31,3 x 15 cm

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Ryzyko skaleczenia.

Muzyka

381,40 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Ryzyko skaleczenia.

Zestaw zawiera: pudełko wielotonowe, 1 szt., podwójny tonblok z tarką, 1 szt., tarka
Guiro, 1 szt., jingle pałeczka, 1 szt., kastaniety, 1 kpl., kastaniety z rączką, 1 kpl.,
marakasy 1, 1 kpl., pałeczka z dzwoneczkami, 1 szt., dzwonki diatoniczne małe,
1 kpl., tamburyn z membraną, 1 szt., pałka akustyczna, 1 szt., drewniane pudełko
akustyczne, 1 szt., pojemnik uni box, 1 szt.

Aktywność artystyczna

Zestaw instrumentów

388,70 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Ryzyko skaleczenia.

Zestaw instrumentów duży w walizce

Zestaw instrumentów w praktycznej plastikowej torbie. 7 rodzajów instrumentów:
kastaniety, 2 szt.; bębenek z pałeczką, śr. 21 cm; trójkąt, wym.: 16 cm; talerze na
palce; rączki z 5 dzwoneczkami, 2 szt.; klawesy; plastikowe marakasy, 2 pary.

308005MB

399,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Ryzyko skaleczenia.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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10 dzwoneczków z przyciskiem

Kolorowe dzwonki o różnej tonacji. Wydają dźwięki
po uderzeniu przycisku, dzięki czemu mogą być
używane przez osoby mające trudności w utrzymaniu
dzwonków w ręce. Wykonane z solidnego metalu ze
stabilną rączką, wyróżniają się czystym brzmieniem
i trwałością. Śr. 8 cm, wys. 9 cm

604036MB

459,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Dzwonki z rączką

Drewniany ksylofon z pałeczkami

Zestaw metalowych dzwonków w różnych kolorach,
z plastikowymi rączkami. Każdy kolor oznacza inny
dźwięk. 8 szt. Dł. 13,5 cm, śr. 7,4 cm

Zestaw perkusyjny na listwie

6 instrumentów na listwie. Wym. listwy 46 x 6,5 cm

Wykonany z drewna. Wym.: 43 x 24,5 x 4 cm,
dł. płytek 10,5-24,5 cm. 2 pałeczki o wym.: 31 x 2 cm

511053MB

511002MB

511070MB

129,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

269,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia.

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia.

25-tonowe dzwonki chromatyczne
Cymbałki na kółkach do prowadzenia

8-tonowe dzwoneczki na drewnianych podstawkach.
Para pałeczek, dł. 17,5 cm

Jeździk wykonany z drewna, z cymbałkami
(metalowe płytki). Wym.: 24 x 13 x 10 cm, 2 pałeczki
o dł. 16 cm, sznurek o dł. 60 cm

25 dźwięków jest ułożonych tak jak w fortepianie,
a ich rozpoznawanie ułatwia różny rozmiar płytek
- mniejsze wydają wyższe dźwięki, a większe niskie dźwięki. Dodatkowo na płytkach zostały
wygrawerowane nazwy dźwięków. Cymbałki
zamknięte w poręcznej walizce. Wym.: 39 x 22 x 5
cm, 2 pałeczki o dł. 30 cm

511039MB

521233MB

511052MB

Dzwonki diatoniczne małe

44,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia.

424

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Długi sznurek. Ryzyko uduszenia. Do użytku pod
bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

www.novumedukacja.pl

139,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia.

Infolinia: 801 003 084

Rurki cymbałki

098001MB

308046MB

Dzwonki chromatyczne

109,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia.

759,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia.

Pudełka dźwięków

Wykonane z drewna. Wym.: 23 x 7 x 14 cm,
wym. pałeczki 16 x 2 cm

511078MB

79,90 zł

Trójkąt muzyczny
511033MB

13,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia.

Kastaniety z rączką

Wykonane z drewna. Dł. 21 cm, wym. klapsa
ruchomego 9,5 x 4,5 cm

Kastaniety z rączką

511018MB

511019MB

16,90 zł

Zestaw do rytmiki

Terkotka

Wykonane z drewna. Wym.: 9 x 1,2 x 6 cm. 2 szt.

Wykonana z drewna. 1 szt. Wym.: 12 x 11,5 cm

Mały zestaw rytmiczny składa się z guira i klekotki.
Dł. 13 cm

Pałka akustyczna

511030MB

531173MB

308011MB

19,90 zł

Pudełko wielotonowe

39,90 zł

Wykonane z drewna. Wydaje 8 różnych dźwięków.
1 szt. Dł. 25,5 cm, śr. 10 cm

Podwójny tonblok z tarką

511020MB

511041MB

45,90 zł

1 para. Dołączona pałeczka. Dł. 25 cm

42,90 zł

Tonblok

Dołączona pałeczka. Dł. 20 cm

wszystkie ceny są cenami brutto

19,90 zł

Aktywność artystyczna

Trójkąt stalowy i młotek do uderzania. Wym.: 10 cm,
młotek o dł. 12,3 cm

Muzyka

27 dzwonków (z półnutami włącznie). Dł. 41 cm,
szer. 30 cm

Komplet kolorowych rurek tworzących ksylofon.
W komplecie nylonowa torba i komplet pałeczek
z gumową główką. Dźwięki c2-c3. Wym. walizki
42 x 28 x 9 cm, wym. rurek od 19 do 29 x 5 x 7 cm.
8 pałeczek o dł. 34 cm

Dołączona pałeczka. Dł. 20 cm

16,90 zł

511043MB

pomoce@novumedukacja.pl

14,90 zł
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Tonbloki, 8 szt.

Drewniane tonbloki w 4 rozmiarach, w zestawie
z pałeczką o dł. 17,5 cm i śr. kulki 1,8 cm. 1 szt.
o wym.: 6 x 5,5 x 5,5 cm; 2 szt. o wym.: 6,7 x 6,5
x 6,5 cm; 2 szt. o wym.: 7,5 x 6,8 x 6,8 cm; 2 szt.
o wym.: 8,8 x 8,5 x 7,7 cm; 1 szt. o wym.: 9,6 x 9
x 8,2 cm

Klawesy

1 para. Wym.: 1,8 x 20 cm

308010MB

25,90 zł

Drewniane pudełko akustyczne

45,90 zł

308039MB

39,90 zł

Wykonane z drewna. 2 szt. Wym.: 20,5 x 5,5 cm

14,90 zł

511009MB

511080MB

29,90 zł

Wykonane z drewna. Różne kolory, sprzedawane
losowo. Wym.: 14 x 4 cm, dł. pałeczki 16 cm

Marakasy 1

Dołączona pałeczka. Dł. 20 cm

Wykonany z drewna tonblok w kształcie rybki,
w zestawie z pałeczką o dł. 17,5 cm
i śr. kulki 1,8 cm. Wym.: 15,5 x 5,5 x 5,5 cm

Drewniane Guiro

Śr. 25 mm

Tarka Guiro
511044MB

119,90 zł

Kołatka drewniana

Dołączona pałeczka. Wym.: 18 x 6,5 x 3 cm

604023MB

511079MB

Tonblok - rybka

39,90 zł

511077MB

29,90 zł

Marakasy 2

Wykonane z drewna. Wym.: 20,5 x 5,5 cm. 2 szt.

511011MB

49,90 zł

Taneczne jajka

Wykonane z tworzywa sztucznego, grzechoczą przy
potrząśnięciu. 2 szt. w jednym kolorze. Różne kolory,
sprzedawane losowo. Wym.: 5,5 x 4 cm

Marakasy drewniane

Wykonane z drewna marakasy z malowanym
korpusem. 2 szt. Dł. 20 cm, dł. rączki 11,5 cm,
śr. korpusu 5,7 cm

511086MB

426

511012MB

45,90 zł

6,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

www.novumedukacja.pl

Jajka grzechotki, 2 szt., mix kolorów
Dwa drewniane jajka grzechotki. Dł. 6,7 cm,
śr. 4,5 cm. Różne kolory, sprzedawane losowo.

511087MB

Infolinia: 801 003 084

25,90 zł

Deszcz

Tarka mała

511038MB

Śr. 6 cm

604020MB

19,90 zł

Dzwoneczki na rękę

4 dzwoneczki umieszczone na nylonowej taśmie.
2 szt. Dł. taśmy 23 cm, śr. dzwonka 2 cm

511013MB

14,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

45,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Dzwoneczki na pas

Instrument wykonany z tworzywa sztucznego.
W środku umieszczono małe kolorowe koraliki, które
spadając w dół wywołują charakterystyczny dla
deszczu dźwięk. Dł. 53,5 cm, śr. 4,5 cm

511037MB

10 dzwonków umieszczonych na nylonowej taśmie.
Dł. taśmy 81 cm, śr. dzwonka 2 cm

Jingle pałeczka

511014MB

511017MB

19,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

69,90 zł

6 par talerzyków. Dł. 23,5 x 5 cm

19,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Dzwoneczek na rączce
Talerze małe

Emaliowane na kolor miedziany. 1 para. Śr. 7 cm

511021MB

29,90 zł

5 dzwoneczków z uchwytem

Emaliowane na kolor miedziany. 1 para. Śr. 12,5 cm

308048MB

511022MB

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Dzwonki umieszczone na plastikowym pasku,
połączonym z drewnianym uchwytem. 1 szt.
Wym.: 10,5 cm

Tamburyn

511035MB

511026MB

14,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Dzwonek na rączce wykonanej z drewna, w kolorze
naturalnym. Dł. 14 cm

Talerze małe

79,90 zł

Tamburyn okrągły. Estetycznie wykonany ze sklejki.
5 par talerzyków. Śr. 20 cm

19,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Muzyka

Podczas poruszania przemieszczające się wewnątrz
metalowe kuleczki imitują dźwięk szumu fal. Śr. 25 cm

Aktywność artystyczna

Ocean

29,90 zł

Tamburyn z membraną

Wykonany ze sklejki, pokryty skórą owczą. 5 par
talerzyków. Śr. 20 cm

511025MB

35,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

pomoce@novumedukacja.pl
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Bębenek 17,5 cm
Daje możliwość uwrażliwienia i rozwoju słuchu
muzycznego. Uczy różnicowania rytmów, dźwięków
i melodii. Wym.: 20 x 8 cm

Okrągłe bębenki dostępne w dwóch rozmiarach.
Korpus wykonano z drewna, na które naciągnięto
cienką naturalną skórę, przypiętą do korpusu
pinezkami. Wys. 4,5 cm, gr. ścianki korpusu 0,6 cm,
śr. 17,5 cm lub 25 cm

511028MB

511084MB

Indiański bębenek

35,90 zł

Flet

Wykonany z drewna, pokryty owczą skórą. Wydaje
dźwięk poprzez uderzanie kuleczek. Dł. 32 cm,
śr. 15 cm

511049MB

29,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Flet drewniany

Flet prosty do nauki gry. Rozwija zdolności
muzyczne i poczucie rytmu. Wykonany z tworzywa
sztucznego. Dł. 32,5 cm

511031MB

19,90 zł

Mały bębenek na rączce

16,90 zł

Flet prosty do nauki gry. Rozwija zdolności
muzyczne i poczucie rytmu. Wykonany z drewna.
Dł. 31,5 cm

Harmonijka

511032MB

511047MB

29,90 zł

Wym.: 10 x 2,5 x 1,5 cm

19,90 zł

Głośnik BT

Bezprzewodowy głośnik Bluetooth z wbudowanym radiem FM, umożliwiający
odtwarzanie dźwięku z urządzeń wyposażonych w moduł Bluetooth – zarówno
tabletów, smartfonów, odtwarzaczy mp3, jak i laptopów. Kompaktowy, nowoczesny
kształt wraz z niewielkimi rozmiarami czyni głośnik uniwersalnym i łatwym w
transporcie. Moc: 2x 3W, zakres częstotliwości: 280Hz-16kHz, zasięg: do 10m,
gniazdo USB oraz mikro SD. Wym.: 193 x 51 x 51 mm

085191MB

Mobilny zestaw nagłośnieniowy

Samodzielny, w pełni funkcjonalny system nagłośnieniowy - idealny dzięki
wbudowanemu akumulatorowi wielokrotnego ładowania. Zestaw składa się
z wielofunkcyjnej aktywnej kolumny głośnikowej, dwóch mikrofonów wokalnych
(w tym jednego bezprzewodowego VHF), bezprzewodowego pilota sterującego oraz
okablowania. Wyposażony został w bluetooth, odtwarzacz USB MP3/WMA, pilot,
uchwyt i kółka ułatwiające transport. Wym.: 41,5 x 28,5 x 27 cm

085042MB

428

1 299,90 zł

www.novumedukacja.pl

45,90 zł

Radiootwarzacz przenośny

Umożliwia odtwarzanie plików audio z różnych źródeł. Wyposażony jest
w odtwarzacz płyt CD z odczytem plików MP3. Wbudowany tuner FM,
z możliwością zapisania w pamięci aż 40 stacji radiowych. Model wyposażono
w port USB, który umożliwia podpięcie do urządzenia kompatybilnych nośników
z zapisanymi plikami MP3 i WMA. Zasilanie bateryjne lub sieciowe.
Wym.: 298 (szer.) x 128 (wys.) x 230 (gł.) mm

085216MB

Infolinia: 801 003 084

349,90 zł

Teatr

Teatrzyk czerwona kurtyna

Kolorowy drewniany teatrzyk zachęci maluchy
do ekspresji artystycznej i zabawy pacynkami.
Ozdobne kurtynki, do których można przymocować
różne elementy wycięte z kolorowego papieru lub
materiału, uatrakcyjnią każde przedstawienie.
Z jednej strony znajduje się półka na pacynki,
z drugiej - listwy, w które można wsunąć tytuł
przedstawienia. Wym.: 144 x 90 cm

649,90 zł

Teatr

4124900

Teatrzyk wykonany z drewna. Posiada zielone
zasłonki, praktyczne kółka, półkę na pacynki oraz
ramkę na wsunięcie kartki z nazwą przedstawienia.
Wym.: 144 x 90 cm

6513157

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

649,90 zł

Aktywność artystyczna

Teatrzyk natura

429

Pacynki

Komplet pacynek z torbą

Duży zestaw kolorowych, bajkowych pacynek wraz z wygodną torbą do ich
przechowywania i przenoszenia. Torba wyposażona jest w uchwyt, a także taśmy
ułatwiające trzymanie pacynek na swoim miejscu. Zawartość: 14 pacynek o wys. od
22 do 30 cm. Wym. zamkniętej torby 63 x 48 cm, wym. otwartej torby 63 x 96 cm

555001MB

Komplet pacynek - zawody

Zestaw pacynek reprezentujących różne zawody. Pacynki zostały wykonane
z przyjemnego w dotyku, miękkiego materiału, natomiast ich ubrania z filcu.
Wys. 26 - 28 cm, 10 szt.

555018MB

259,00 zł

430,50 zł

Komplet pacynek - emocje

Dzięki zabawie z pacynkami dzieci poznają świat emocji, co pozwoli im później
zrozumieć i rozpoznać emocje u innych ludzi. 6 szt.: uśmiechnięta, smutna,
przestraszona, zła, neutralna, zdziwiona. Wys. 26 - 28 cm

555029MB

149,90 zł

Pacynka terapeutyczna Lena

Pacynka terapeutyczna z ruchomą głową to wspaniała pomoc dla logopedów,
reedukatorów, nauczycieli. Ma otwór z tyłu głowy i workowate ręce, w które
mieszczą się zarówno dłonie dziecka, jak i osoby dorosłej. Posiada też ruchomy
język, w który można włożyć palce. Wym.: 70 x 12 x 15 cm

555044MB

430
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Infolinia: 801 003 084

119,90 zł

Rękawica pacynka - żyrafa
Wym.: ok. 22 cm

532137MB

49,90 zł

Rękawica pacynka - krówka
Wym.: ok. 22 cm

532141MB

49,90 zł

Rękawica pacynka - kotek
Wym.: ok. 22 cm

532143MB

49,90 zł

Rękawica pacynka - koń
Wym.: ok. 22 cm

532142MB

49,90 zł

Rękawica pacynka - piesek
Wym.: ok. 22 cm

532136MB

49,90 zł

Aktywność artystyczna

Teatr

Zabawa pacynkami jest dla dzieci nie tylko wspaniałą zabawą, ale także rozwija ich wyobraźnię, kreatywność
i kompetencje społeczne. Dziecko może tworzyć za pomocą pacynek swoje własne historie i bajki, które potem
przedstawia kolegom i koleżankom. W świecie, w którym dominuje telewizja, który nie pozostawia dzieciom
miejsca na wyobraźnię, pacynki dają im szansę nie tylko obserwowania, ale też kreowania rzeczywistości.

Pacynka
Mama - wys. 26 cm
555004MB
555005MB
Tata - wys. 27 cm
555006MB Dziewczynka - wys. 26 cm
555007MB Chłopiec - wys. 27 cm
555009MB
Babcia - wys. 29 cm
Czerwony kapturek -

wys. 30 cm
555010MB
555011MB
Wilk - wys. 22 cm
555012MB Leśniczy - wys. 30 cm
555013MB Królowa - wys. 30 cm
555014MB
Król - wys. 27 cm
555015MB Księżniczka - wys. 27 cm
555016MB
Książę - wys. 30 cm

25,90 zł
25,90 zł
25,90 zł
25,90 zł
25,90 zł
25,90 zł
19,90 zł
25,90 zł
25,90 zł
25,90 zł
25,90 zł
25,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto
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Mała motoryka

432

434

Kąciki manipulacyjno-sensoryczne

436

Manipulacje ścienne

442

Labirynty

444

Puzzle i układanki

445

Wieże i sortery

448

Chwytanie, przewlekanie, przybijanie

450

Nauka ubierania

433

Kąciki manipulacyjno - sensoryczne

Lustro Łąka z poręczą
Lustro przeznaczone dla małych dzieci. Dzięki
drążkowi z drewna bukowego łatwiej jest im
wstawać czy wykonywać pierwsze kroki. Ciekawe
i kolorowe aplikacje są wykonane z lakierowanej
ekologicznymi farbami brzozowej sklejki.
Wym.: 130 x 80 cm

4122510

Statek - kącik manipulacyjnosensoryczny z materacami
Kącik zabaw w kształcie statku będzie ulubionym
miejscem zabaw małych wielbicieli morskich
przygód. Jest wyposażony w bulaje, ruchome
koła zębate, w środku kryje się siedzisko. Kącik
wykonany z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm,
wyposażony w piankowe materace pokryte trwałą
tkaniną PCV. Kącik nie ma podłogi.
Wym. 80 x 168 x 66 cm, wys. masztu 130 cm

096868MB

434

2 999,90 zł

www.novumedukacja.pl

1 264,90 zł

Zamek - kącik manipulacyjnosensoryczny
Kącik zabaw zamek jest wyposażony w wiele
elementów manipulacyjnych, które zachęcą dzieci
do zabawy. Labirynty, przesuwanki czy zamykane
drzwiczki umożliwią im ćwiczenie małej motoryki i
zręczności. Zamek wykonany z lakierowanej sklejki
o gr. 18 mm. Wys. wejścia 48 cm.
Wym. 70 x 70 x 148 (172) cm

096869MB

Infolinia: 801 003 084

1 899,90 zł

Krokodyl manipulacyjno-sensoryczny

Kącik zabaw w kształcie krokodyla zachęcą
najmłodszych do kreatywnej zabawy stymulującej
zmysły. Kryje w sobie wiele elementów ruchomych,
dotykowych i piszczących, dzięki którym pozwala
dzieciom na poznawanie nowych kształtów, faktur,
materiałów i dźwięków. Krokodyl wyposażony
w przesuwankę, ruchome koła zębate, drążki z
kształtami geometrycznymi, dzwoneczki, kolorowe
szybki i lusterko. W tylnej części oraz po bokach
znajdują się materace, na których dziecko może
wygodnie usiąść lub położyć się. Wym. 174 x 54
(+ po 8 cm na drewniane drążki z każdej strony)
x 48 cm. Wys. siedziska 23 cm. Wym. bocznych
materacy 174 x 40 cm

1 699,90 zł

Kąciki manipulacyjno-sensoryczne

099621MB

Ślimak sensoryczny
Wspaniałe i bezpieczne miejsce zabawy dla małego
odkrywcy, wyposażone w miękkie materace z
dodatkowymi fakturowymi naszyciami. Daszek
ślimaka ozdobiony jest wiszącymi listkami,
które przy poruszaniu wydają łagodny dźwięk
dzwoneczków. W ślimaku może bawić się
jednocześnie nawet kilkoro małych dzieci. Ślimak
wyposażony jest w wiele elementów ruchomych,
dotykowych i piszczących, pobudzi malucha do
kreatywnej zabawy, pozwoli mu na poznawanie
nowych kształtów, faktur, materiałów i dźwięków.
Stymuluje zmysł wzroku, dotyku i słuchu.
Wym.: 187 x 50 x 75 cm

1 799,90 zł

Mała motoryka

100926MB

Auto sensoryczne
Auto pobudzi malucha do kreatywnej zabawy,
pozwoli mu na poznawanie nowych kształtów, faktur,
materiałów i dźwięków. Stymuluje zmysły: wzroku,
dotyku i słuchu. Zawiera wiele niespodzianek:
ruchomą kierownicę wraz ze skrzynią biegów oraz
z klaksonem-piszczałką, elementy przesuwane,
materiały o różnej strukturze, miękkie wałki, dające
przy obracaniu dodatkowe doświadczenia optyczne,
drewniane wałki z różnymi fakturami, elementy
ruchome wspomagające rozwój psychomotoryczny
dziecka, metalową rurę z przesuwanymi elementami
drewnianymi, ławeczkę. Wym. 109 x 74 x 67 cm

100927MB

2 199,90 zł

OSTRZEŻENIE: W przypadku dzieci poniżej 3 lat wymagany
jest nadzór osoby dorosłej. Zawiera ruchome elementy. Ryzyko
zadławienia małymi elementami.

Kurka manipulacyjno-sensoryczna z
ławeczką i kulodromem

Kurka jest wyposażona w przesuwankę, koła zębate
i piszczałki. 3 kulki w komplecie. Wym. 97 x 54 (+ po
12 cm na pojemniki z każdej strony) x 74 cm. Wys.
siedziska 28 cm, gł. siedziska 33,5 cm, wym. ścianki
oddzielającej 50 x 48 cm

099622MB

999,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Manipulacje ścienne

Ścianka manipulacyjno-sensoryczna łąka z biedronką

Ścianka zawiera dużą przesuwankę oraz dwa
widoczne lustra z pleksi. Pod skrzydełkami biedronki
z suwakiem znajduje się kolejne lustro, wszyte w
czarny skaden. Skadenem obszyte są też kolorowe
elementy kwiatków. Niższy kwiatek posiada 4
płatki, każdy z innym elementem sensorycznym lub
dźwiękowym. Kolejną atrakcją jest koło obrotowe o
śr. 15,5 cm z kolorowym nadrukiem. Obracając się,
koło zmienia kolor na zielony.
Dł. 130 cm, wys. 105 cm

096621MB

1 399,90 zł

Ścianka manipulacyjno-sensoryczna łąka ze ślimakiem

Ścianka dostarczy maluchom wielu wrażeń
stymulujących zmysł dotyku i wzroku. Ścianka
zawiera trzy przesuwanki różnego typu. Pierwsza
to ślimak, druga - trójkątne listki ze skadenu o wys.
9 cm na metalowej rurce, a trzecia znajduje się w
łodydze i liściach kwiatka. Dodatkowo, dzieci mogą
dotykać białego futerka w obręczy z płyty MDF.
Elementy kwiatków obszyte są skadenem.
Dł. 128 cm, wys. 115 cm

096622MB

1 399,90 zł

Ścianka manipulacyjno-sensoryczna
Las 1
Ścianki manipulacyjne wykonane z lakierowanej
sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami
i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny
o różnych fakturach. Rozwijają dotyk, sprawność
manualną dziecka, koordynację wzrokoworuchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się
kolorów i kształtów. Na drzewku umieszczone
są: przesuwanka, drążek z paskami materiału
zakończonymi różnymi rodzajami zapięć, frezowany
jeżyk z drewnianą pałeczką do pocierania,
piszczałka i aplikacja jagody.
Wym.: szer. 130,5 x wys. 118 cm

099625MB

436

999,90 zł
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Ścianka manipulacyjno-sensoryczna
Las 2
Ścianki manipulacyjne wykonane z lakierowanej
sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami
i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny
o różnych fakturach. Rozwijają dotyk, sprawność
manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową
oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów
i kształtów. Na drzewku umieszczone są: dwie
przesuwanki, bębenek, lusterko oraz aplikacje:
muchomor i trawka. Wym.: szer. 132 x wys. 120 cm

099626MB

Infolinia: 801 003 084

999,90 zł

Zestaw dwóch ścianek manipulacyjnych wykonanych ze sklejki, z
zamocowanymi aplikacjami bawełnianymi. Rozwija dotyk, sprawność
manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni.
Dziecko uczy się kolorów i kształtów. Bawi się przesuwając kształty
po torach wzdłuż całej ścianki. Uwrażliwia swój dotyk badając fakturę
kolorowych znaczków (gładką i chropowatą), rozpoznaje co kryją w sobie
wiszące kolorowe figury. Ścianka zawiera daszek z pianki, z wyjmowanym
okienkiem oraz okno z zasłonkami otwieranymi ekspresem i pałeczki do
wystukiwania rytmów.
Wym. 1. cz.: 135 x 119 cm. Wym. 2. cz.: 154 x 102 cm

Kącik manipulacyjno-sensoryczny Łąka

100931MB

099630MB

1 499,90 zł

Mała motoryka

1 699,90 zł

Dwuczęściowe kąciki manipulacyjne wykonane z lakierowanej sklejki
o gr. 18 mm. Można je montować na dwa sposoby: w rogu sali lub płasko
na ścianie. Zachęcą dzieci wesołymi kolorami oraz różnymi atrakcjami,
takimi jak przesuwanki czy elementy z tkanin o różnych fakturach.
Wym. elem.: szer. 140 x wys. 97 cm. Kącik posiada: przesuwanki, drążek
z kształtami, elementy z różnego rodzaju tkanin, z różnymi wypełnieniami
- szeleszcząca folia, groch, dzwoneczki, silikon, piszczałka (mocowane
na napy), aplikację królika i elementy zapinane na różne sposoby (rzep,
guzik).

Manipulacje ścienne

Ścianka manipulacyjna Miasto

Balon z kulodromem
Aplikacje z kulodromem wykonane z kolorowej płyty MDF i lakierowanej
sklejki, do których przytwierdzono, za pomocą kolorowych rzepów,
tor (plastikowa rurka o śr. 43 mm), do którego maluch może wrzucać
kolorowe kulki i obserwować, jak turlają się w dół wewnątrz kulodromu.
Aplikacje w atrakcyjnych kolorach stanowią piękny dodatek do każdej
sali przedszkolnej. Do zawieszenia na ścianie. W zestawie 3 kulki. Można
dokupić także dodatkowy komplet 3 kulek (199110MB).
Kieszonka z materiału o wym. 38 x 27 cm, dzięki której kulki nie wypadają
na podłogę. Wym. 38 cm x 27 cm

100390MB

349,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera ruchome elementy.
Ryzyko skaleczenia.

wszystkie ceny są cenami brutto

Drzewo z kulodromem
Aplikacja posiada pojemnik z trawką o wym. 72,5 x 16,5 x 15 cm, dzięki
któremu kulki nie wypadają na podłogę. Wym. 87,5 x 132 cm

100391MB

479,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

pomoce@novumedukacja.pl
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Myszki z kulodromem
2 myszki (jedna z kieszonką z materiału) o wym. 48,5
x 65 cm i 2 okrągłe plasterki sera o śr. 39,5 cm

100394MB

459,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zapasowe kulki do kulodromów
3 drewniane kulki do kulodromów o śr. 3,5 cm

199110MB

29,90 zł

Płotek z kulodromem
Drewniany płotek do zawieszenia na ścianie.
Przytwierdzono do niego za pomocą kolorowych
rzepów tor-kulodrom (plastikową rurkę o śr. 43
mm), do której maluch może wrzucać kolorowe
kulki i obserwować, jak turlają się w dół wewnątrz
kulodromu. Pod kulodromem jest mała kieszonka
z materiału, dzięki której kulki nie wypadają
na podłogę. Kulka jest dołączona do zestawu.
Można dokupić także dodatkowy komplet 3 kulek
(199110MB). Wym. 100 cm x 100 cm

100173MB

999,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Kulodrom kwiaty
Kulodrom zawiera 2 pojemniki z trawką o wym. 39
x 16,5 x 15 cm, dzięki którym kulki nie wypadają na
podłogę oraz 4 kwiaty o wym. 36 (lub 46) x 146 cm
Wym. 39 cm x 16,5 cm x 15 cm

100397MB

659,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Aplikacja Rybka

Aplikacja Krab

Aplikacja Statek piracki

Kolorowe aplikacje z płyty MDF o gr. 12 mm,
do zamocowania na ścianę. Stanowią zarówno
dekorację sali, jak również panele manipulacyjne
usprawniające motorykę ręki dziecka.- płetwy i ogon
z materiału, mocowane na napy. Wym.: 56 x 52 cm

Kolorowe aplikacje z płyty MDF o gr. 12 mm,
do zamocowania na ścianę. Stanowią zarówno
dekorację sali, jak również panele manipulacyjne
usprawniające motorykę ręki dziecka.
Wym. 61,5 x 62,5 cm

Kolorowe aplikacje z płyty MDF o gr. 12 mm,
do zamocowania na ścianę. Stanowią zarówno
dekorację sali, jak również panele manipulacyjne
usprawniające motorykę ręki dziecka.
Wym. 93 x 108 cm

100947MB

100951MB

100917MB

249,90 zł

179,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zawiera ruchome elementy. Ryzyko skaleczenia.

229,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zawiera ruchome elementy. Ryzyko skaleczenia.

Aplikacja Wiewiórka

Aplikacja Motylek

Kolorowe aplikacje z płyty MDF, do zamocowania na
ścianę. Stanowią dekorację sali, jak również pełnią
funkcję panelu manipulacyjnego, usprawniającego
motorykę ręki dziecka. Wym. 39 x 59 cm

Kolorowe aplikacje z płyty MDF, do zamocowania na
ścianę. Stanowią dekorację sali, jak również pełnią
funkcję panelu manipulacyjnego, usprawniającego
motorykę ręki dziecka - wym. 61 x 44 cm.
Wym. 61 cm x 44 cm

Kolorowe aplikacje z płyty MDF o gr. 12 mm, do
zamocowania na ścianę. Stanowią dekorację sali,
jak również pełnią funkcję panelu manipulacyjnego,
usprawniającego motorykę ręki dziecka.sensoryczny ogon - wym. wiewiórki 89 x 76 cm.
Wym. orzecha 38 x 49 cm

100456MB

100949MB

100944MB

Aplikacja Kwiatek

129,90 zł

179,90 zł

269,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zawiera ruchome elementy. Ryzyko skaleczenia.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zawiera ruchome elementy. Ryzyko skaleczenia.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zawiera ruchome elementy. Ryzyko skaleczenia.

Przesuwanka Pies

Przesuwanka Królik

Przesuwanka Gąska

Kolorowe aplikacje z płyty MDF, do zamocowania na
ścianę. Stanowią dekorację sali, jak również pełnią
funkcję panelu manipulacyjnego, usprawniającego
motorykę ręki dziecka. Wym. 66,5 x 50 cm

Kolorowe aplikacje z płyty MDF, do zamocowania na
ścianę. Stanowią dekorację sali, jak również pełnią
funkcję panelu manipulacyjnego, usprawniającego
motorykę ręki dziecka. Wym. 40 x 76,5 cm

100894MB

100893MB

Wym. 30 x 70 cm

100892MB

299,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zawiera ruchome elementy. Ryzyko skaleczenia.

169,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zawiera ruchome elementy. Ryzyko skaleczenia.

wszystkie ceny są cenami brutto

Mała motoryka

Manipulacje ścienne

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zawiera ruchome elementy. Ryzyko skaleczenia.

189,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zawiera ruchome elementy. Ryzyko skaleczenia.

pomoce@novumedukacja.pl
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Liczydło ścienne - żabka

Tabliczka ścienna - kotek

Wym.: 36 x 55 cm. Żabka to liczydło z 50 koralikami o śr. 3 cm i gr.
1,5 cm. Po 10 koralików w każdym z 5 kolorów umieszczono na 5
metalowych prętach o śr. 0,4 cm. Odstaje od ściany na 4,5 cm

Wym. 36 x 55 cm. Kotek zawiera przesuwankę z cyferkami od 1 do 9
o wym 3,8 x 2,7 cm. Cyferki należy umieścić w miejscach, w których
narysowano odpowiadającą im liczbę rybek. Odstaje od ściany na 3 cm

542026MB

542028MB

179,90 zł

169,90 zł

Tabliczka ścienna - koń

Wym. 36 x 55 cm. Krowa posiada 3 obracane kółka z wzorami
wywołującymi ciekawe złudzenia optyczne, gdy wprawimy koła w ruch.
Śr. kół: 15,1; 12,6; 10,1 i 9,1 cm. Odstaje od ściany na 3 cm

Koń posiada 2 elementy sensoryczne: przesuwankę z 8 kolorowymi
koralikami o śr. 2,4 cm na drucie o śr. 0,5 cm. Dodatkowo, przesuwanka
posiada dźwignię umożliwiającą przesunięcie kilku koralików na raz - 4
zazębiające się kolorowe tryby. Kręcąc największym trybem (śr. 9,8 cm)
z uchwytem, dziecko wprawia w ruch także pozostałe tryby o śr. 6,4 cm.
Odstaje od ściany na 5 cm

542029MB

542030MB

Tabliczka ścienna - krowa

169,90 zł

189,90 zł

Tabliczki w kształcie sympatycznych zwierzątek
z aplikacjami sensorycznymi. Wykonane
z kolorowej płyty mdf o gr. 15 mm, do
przykręcenia do ściany. Elementy manipulacyjne
stymulują zmysł dotyku i rozwijają sprawność
motoryczną, ciekawa kolorystyka przyciąga
wzrok, niektóre aplikacje wydają również
dźwięki. Elementy montażowe w zestawie.

Tabliczka ścienna - żyrafa
Wym. 36 x 55 cm Żyrafa wyposażona została w przesuwankę z 16
kolorowymi elementami o wym. 5,2 x 5,2 cm. Odpowiednio przesuwając
elem. utworzymy 4 obrazki owoców: banany, winogrona, truskawkę i
jabłko. Odstaje od ściany na 3 cm

542031MB
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189,90 zł

Infolinia: 801 003 084

1

Duże, wszechstronnie
stymulujące zmysły
najmłodszych
zabawki i estetyczne
dekoracje wnętrza w
jednym.

2

Manipulacje ścienne

Każde ze zwierzątek
zawiera szereg
interesujących
elementów do zabaw
sensorycznych.
Manipulowanie rozwija
sprawność motoryczną
oraz koncentrację.

Wykonane z kolorowej
płyty MDF o gr. 15 mm,
do przykręcenia do
ściany.

Mała motoryka

3

Elementy montażowe
w zestawie.

4

1. Tabliczka ścienna - hipopotam
Wym. 36 x 55 cm Hipopotam z 3 aplikacjami: 1. Labirynt kuleczkowy z 9 kuleczkami
i 9 ponumerowanymi zatoczkami na kuleczki. Kuleczki można przemieszczać po
labiryncie za pomocą 2 wskaźników z magnesami, a szybka z pleksi o wym. 27,5
x 23 cm zapobiega wypadaniu kuleczek. 2. Liczydło-przesuwanka z 10 koralikami
na 2 metalowych rurkach. 3. Cztery kolorowe klocki na sznurkach. Klocki posiadają
magnesy, dzięki czemu po dopasowaniu do odpowiedniego miejsca, trzymają się
na ścianie. - wym. całkowite 91 x 32 x 4 cm - dł. sznurka: 17 cm (przy wskaźnikach)
oraz 19, 17, 12 i 8 cm (przy klockach).

542035MB

279,90 zł

OSTRZEŻENIE: Produkt może być montowany tylko przez osobę dorosłą.

2. Tabliczka ścienna - krokodyl
Wym. 36 x 55 cm Krokodyl posiada aplikację z 3 obracającymi się kostkami. Na
każdej stronie kostki jest część innego zwierzęcia, a dziecko obracając kostki może
ułożyć słonia, kotka, zebrę lub krokodyla. Dodatkowo zabawka wyposażona jest w
4 przesuwanki: 3 jednoelementowe przesuwanki oraz przesuwankę z dziewięcioma
kolorowymi koralikami na metalowym drucie. - wym. całkowite 91 x 32 x 6 cm

542037MB

259,90 zł

OSTRZEŻENIE: Produkt może być montowany tylko przez osobę dorosłą.

3. Tabliczka ścienna - niedźwiedź
Wym. 36 x 55 cm Niedźwiadek posiada 4 różne aplikacje: 1. Pięć
zsynchronizowanych trybów - gdy dziecko kręci trybikiem z uchwytem (śr. 9,8 cm),
obracają się wszystkie, wydając dźwięki i tworząc ciekawe złudzenia optyczne.
2. Obracane koło-labirynt o śr. 24,5 cm, z kulką za szybką z pleksi. Koło trzeba
obracać raz w jedną, raz w drugą stronę, żeby doprowadzić kulkę z początku do
końca labiryntu. 3. Kolorowe kółko o śr. 11 cm z lusterkiem z pleksi o śr. 7,6 cm. 4.
Gwintowana przesuwanka z dwiema śrubami. Wym. całkowite 91 x 33 x 6 cm

542036MB

279,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

4. Tabliczka ścienna - słoń
Wym. 36 x 55 cm. Słoń wyposażony w 3 aplikacje: 1. Obracane koło o śr. 22 cm z
szeleszczącymi kuleczkami w środku i szybką z pleksi; 2. Ksylofon z 8 metalowymi
płytkami i drewnianą pałeczką na sznurku o dł. 18 cm; 3. Tarka z kostką na sznurku
o dł. 18 cm. Wym. całkowite 91 x 31,5 x 4,5 cm

542034MB

pomoce@novumedukacja.pl

279,90 zł

441

Labirynty
Mini labirynt na kółkach
Mobilny, kolorowy labirynt dla najmłodszych.
7 koralików. Wym.: 14 x 12 x 8 cm. Różne wzory,
sprzedawane losowo. Od 12 miesięcy.

521167MB

25,90 zł

Mini labirynt
Kolorowy labirynt dla najmłodszych. 7 koralików.
Wym. 13 x 13 x 10 cm. Różne wzory, sprzedawane
losowo. Od 12 miesięcy.

521168MB

Labirynt drewniany
Labirynty z drewnianą podstawą i metalowymi prętami, po których
przesuwać można różne, drewniane elementy. Zabawki rozwijają
wyobraźnię przestrzenną i sprawność motoryczną dziecka, a żywe kolory
przyciągają wzrok. Śr. prętów 5 mm.
Wym. całkowite: 23 x 12,8 x 16,8 cm. Od 12 miesięcy.

542048MB

442

69,90 zł

25,90 zł

Superlabirynt drewniany
Labirynty z drewnianą podstawą i metalowymi prętami, po których
przesuwać można różne, drewniane elementy. Zabawki rozwijają
wyobraźnię przestrzenną i sprawność motoryczną dziecka, a żywe kolory
przyciągają wzrok. Śr. prętów 5 mm. Wym. całkowite: 31,2 x 25 x 32 cm.
Od 18 miesięcy.

542047MB

129,90 zł

Labirynt Twierdza

Labirynt Pociąg

Labirynty manipulacyjne zaprojektowane tak, by rozwijać wiele ważnych
umiejętności w trakcie wesołej zabawy. Podczas przesuwania koralików
dzieci uczą się rozróżniać kolory i kształty, przeliczać. Zabawa w bardzo
prosty, a jednocześnie przemyślany sposób rozwija zdolności manualne
i motorykę dzieci, a także doskonali koordynację wzrokowo-ruchową.
Wym. 31,5 x 26 x 40 cm. Od 3 lat.

Labirynty manipulacyjne zaprojektowane tak, by rozwijać wiele ważnych
umiejętności w trakcie wesołej zabawy. Podczas przesuwania koralików
dzieci uczą się rozróżniać kolory i kształty, przeliczać. Zabawa w bardzo
prosty, a jednocześnie przemyślany sposób rozwija zdolności manualne
i motorykę dzieci, a także doskonali koordynację wzrokowo-ruchową.
Wym. 34 x 18 x 16,5 cm. Od 2 lat.

606016MB

606007MB

199,90 zł

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

169,90 zł

Ścianka manipulacyjna

Drzewko Labirynt

Dwustronny tor dla kulek sprawi wiele frajdy
najmłodszym. Kulka wpada z jednej strony, a
wypada z drugiej. Podczas zabawy dzieci obserwują
w praktyce znaczenie pojęć: szybciej/wolniej, do
środka/ na zewnątrz. Wym. 33 x 42 x 10 cm. 3 kulki
o śr. 5 cm. Od 12 miesięcy.

202007MB

229,90 zł

149,90 zł

Labirynty

531118MB

Drewniane drzewko, po którym można toczyć kulki,
wprawiając je w ruch za pomocą ptaszka.
W zestawie: 3 kulki drewniane, ptaszek, drzewko.
Wym. 19,5 x 23,5 x 33 cm

Kuleczkowy mini plac zabaw
Zadaniem ptaszka jest obudzenie wszystkich
mieszkańców Doliny! Użyj magnesu w jego dziobie
do wrzucania kuleczek na tory i inne kształty pod
kopułą. Podstawa i zwierzątka wykonane z drewna,
kopuła z plexi, a zjeżdżalnie z tworzywa sztucznego.
Wym. 33,5 x 29,5 x 15 cm. Od 2 lat.

189,90 zł

Mała motoryka

531187MB

Sześcian z labiryntem
Drewniany, kolorowy sześcian daje dziecku do
wyboru aż 5 różnych zabaw. Ścianka nr 1 to pętla
motoryczna. Przekładanka składa sie z dwóch
torów, umieszczonych na drewnianej, kolorowej
podstawie. Na pętlach znajduje się 21 drewnianych
korali o różnych kształtach i kolorach. Ścianka nr 2
przedstawia kolorowe literki. Ścianka nr 3 to liczydło.
Ścianka nr 4 - labirynt. Ścianka nr 5 to koła zębate.
Dzięki kostce dziecko uczy się literek, rozpoznaje
kształty i kolory, pobudza zmysły i motorykę.
Wym. 36 x 28,5 x 55 cm. Od 12 miesięcy.

612021MB

559,90 zł

Labirynt z magnesem Żółw
Zabawki, które ciekawie zajmą maluchom czas w przedszkolu. Zabawa
polega na tym, aby za pomocą magnetycznego rysika przeprowadzić
kulki po zawiłym labiryncie. Jest on przykryty przezroczystą szybką
pleksi. Labirynty magnetyczne to zabawki rozwojowe, które ćwiczą
umiejętności motoryczne dzieci. Wym. 24,5 x 22,5 cm. Od 2 lat.

531028MB

79,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

Magnetyczny labirynt - pojazdy, mix wzorów

Kolorowy labirynt z płyty pilśniowej lub sklejki i pleksi, z magnetycznym
patyczkiem na sznurku. Różne wzory, wysyłane losowo. Wym. 12 x 14
cm, dł. sznurka 15 cm. 1 szt.

521262MB

pomoce@novumedukacja.pl

25,90 zł
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Puzzle i układanki
Nakładanka 3D - farma

Nakładanka 3D - zwierzęta

Drewniana, trójwymiarowa nakładanka z figurkami
zwierząt dla najmłodszych dzieci. Zabawka
zaintryguje swoimi kolorami i nauczy rozpoznawać
kształty - rozwinie w dziecku zdolności manualne i
kombinacyjne. Wym. 21 x 21 cm. Od 12 miesięcy.

Drewniana, trójwymiarowa nakładanka z figurkami
zwierząt dla najmłodszych dzieci. Zabawka
zaintryguje swoimi kolorami i nauczy rozpoznawać
kształty - rozwinie w dziecku zdolności manualne i
kombinacyjne. Wym. 21 x 21 cm. Od 12 miesięcy.

202106MB

202107MB

89,90 zł

89,90 zł

Nakładanka dźwiękowa ze
zwierzątkami

Rozwiąż układankę dźwiękową dopasowując
zwierzęta według koloru, kształtu, oraz dźwięku.
Elementy wykonane z drewna. Do działania
nakładanki potrzebne są 2 baterie AAA (brak w
zestawie). Wym. 22 x 20,5 x 2 cm. Od 18 miesięcy.

531182MB

99,90 zł

Nakładanka dotykowa
Nakładanka z filcem - Leśne zwierzęta

Układanka Basi - zwierzątka

Zadaniem dziecka jest ułożenie w odpowiednim
miejscu 5 zwierzątek. Układanka ćwiczy
spostrzegawczość i zdolności manualne.
Wym. 21 x 25 x 2,2 cm. Od 12 miesięcy.

Drewniana układanka ze zwierzątkami w
stonowanych, pastelowych kolorach. 9 zwierzątek
składających się z 2 elem., o śr. 5 cm i wys. 2 cm.
Wym. podstawy 20 x 20 x 1 cm

Otwór wypełniony jest materiałem, którego faktura
i kolor imitują sierść zwierzątka. Pomoc rozwija
percepcję, koordynację wzrokowo - ruchową i zmysł
dotyku. Wykonana z drewna. Wym. 29,5 x 20,5 x 0,8
cm, 5 zwierzątek o wym. od 5 x 5 x 1,5 cm do 7 x 10
x 1,5 cm. Od 2 lat.

202105MB

542070MB

531183MB

89,90 zł

59,90 zł

89,90 zł

Mozaika z napami, 48 el.
Zabawa polega na wstawianiu kolorowych
kołeczków w otwory w podkładce. Zestaw rozwija
kreatywność oraz ćwiczy koordynację wzrokoworuchową. W zestawie 48 elem.
Wym. 42 x 10 x 39 cm

594043MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Mini mozaika z pastelowymi napami
W zestawie: 56 nap w 4 pastelowych kolorach o śr.
3,5 cm, podstawa o wym. 31,5 x 21,5 cm, 12 kart z
zadaniami (10 z obrazkami, 2 z mozaikami)

Mozaika z napami, 132 el.

200053MB

594042MB

139,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

W zestawie 132 elem. oraz 4 podkładki o wym. 41
x 28 x 19 cm

159,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Mozaika Fantacolor duża

Zadaniem dziecka jest ułożenie sześcianów na
podstawie-siatce zgodnie z proponowanymi
wzorami lub według własnej inwencji. W zestawie
490 szt. kostek. Wym. podstawy 24 x 24 x 7 cm

Układanka edukacyjna składająca się z kolorowych,
wpinanych elementów oraz ażurowych, kartonowych
kratek do ich układania. Mozaika ćwiczy
koncentrację, cierpliwość i zręczność manualną. W
zestawie 170 plastikowych kołków, 8 kartonowych
obrazków. Wym. 30 x 28 cm

Dzieci mogą tworzyć swoje pierwsze mozaiki lub
kopiować przykłady z albumu. Zabawa polega na
wstawianiu różnej wielkości niełamliwych kołeczków
w perforowaną podkładkę. Zabawka rozwija
kreatywność oraz ćwiczy koordynację wzrokoworuchową. W zestawie: 600 kołeczków
w 3 wielkościach 1 x 2,5 cm, 1,5 x 3 cm, 2 x 3,5 cm,
4 podkładki o wym. 22 x 16 cm

254012MB

202053MB

023099MB

Mozaika Zwierzaki
Mozaika z sześcianami

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

444

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

www.novumedukacja.pl

139,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Wieże i sortery

Kształty i kolory do nakładania

317025MB

119,90 zł

85,90 zł

Pierwsza nakładanka
Drewniana nakładanka z kolorowymi elementami
sprawi, że dziecko podczas zabawy uczyć się
będzie również logicznego myślenia.
Wym. 18 x 6 x 17 cm. Od 12 miesięcy.

531043MB

39,90 zł

Nakładanka Kurka

Drewniana wieża

Podwójna tęczowa układanka z drewna uczy
dziecko dopasowywania kolorów i kształtów, rozwija
sprawność manualną oraz koordynację.
Wym. 21 x 18 x 11 cm. Od 12 miesięcy.

Drewniana wieża z kolorowymi klockami w różnych
kształtach, które należy do siebie dopasować.
Zabawa rozwija motorykę rąk, wyobraźnię
przestrzenną i koordynację wzrokowo-ruchową.
Wys. 27,5 cm. Od 2 lat.

Klasyczna piramidka w kształcie kurki zapewnia
świetną zabawę w nakładanie kolorowych kółek
różnej wielkości, w kolejności od największego
do najmniejszego. Doskonale rozwija sprawność
manualną rąk oraz koncentrację.
Wys. 15,5 cm, śr. 13 cm. Od 10 miesięcy.

531047MB

317046MB

202090MB

Podwójna nakładanka z kwiatkami

79,90 zł

89,90 zł

Klocki obrazkowe - farma

79,90 zł

Klocki obrazkowe - dzikie zwierzęta

Drewniane klocki układne w różnych konfiguracjach
na podstawie z 3 słupkami. Klocki obracają się
razem, bo na każdy słup nakłada się po jednym kole
zębatym i jednej wysokiej figurze geometrycznej
(prostopadłościan, graniastosłup trójkątny i
sześciokątny). 13 elem. o wym. od 7 x 7 x 0,5 cm do
27,8 x 10,8 x 8,6 cm.
Wym. 27,8 cm x 10,8 cm x 8,6 cm. Od 18 miesięcy.

Nietypowe, trójwymiarowe puzzle dla najmłodszych
wykonane z drewna. 9 sześciennych klocków z
dziurką układa się na 3 słupkach przymocowanych
sznurkiem do podstawy. W zależności od tego, jak
ułożymy klocki, powstają obrazki przedstawiające 4
różne zwierzęta mieszkające na farmie (psa, konia,
krowę i koguta). Słupki, na które nakłada się klocki
dają się łatwo odgiąć, co ułatwia zabawę. Wym.
klocka: 4 x 4 x 4 cm.
Wym. 14,5 cm x 5,3 cm x 14,2 cm. Od 2 lat.

542010MB

542039MB

542040MB

Koła zębate

65,90 zł

wszystkie ceny są cenami brutto

55,90 zł

Wieże i sortery

034011MB

Piramida 1-10

Mała motoryka

Zabawa kształci zdolność rozpoznawania i
nazywania kolorów, segregowania i liczenia, rozwija
koordynację ruchowo-wzrokową. 55 szt. pastylek.
Wym. 42,5 x 8,5 cm. Od 2 lat.

Nakładanki wykonane są z drewnianych,
lakierowanych elementów, w różnych kolorach i
kształtach. Zadaniem dziecka jest dopasowanie
kształtu trzpienia i otworu w klocku. Pomoc rozwija
koncentrację, uczy rozpoznawania kolorów i
kształtów, ćwiczy motorykę rąk. 15 elem.
Wym. 30 x 11 cm. Od 2 lat.

Drewniane, 9 elementowe puzzle układane w
pionie. Z puzzli można ułożyć 4 różne zwierzęta:
lwa, żyrafę, zebrę i słonia. Kostki puzzli z dziurą
w środku nasuwa się na 3 drewniane pręciki.
Wkładanie kostek jest łatwe i wygodne, bo pręciki
przymocowane są do podstawy na gruby sznurek,
dzięki czemu można je odginać w różne strony.
Wym. całkowite: 14,5 x 5,5 x 14,5 cm.
Kostka o boku 4 cm. Od 2 lat.

pomoce@novumedukacja.pl

55,90 zł
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Sorter Potrząśnij i dopasuj
Zabawka składa się ze specjalnej, trójwymiarowej
formy z wyciętymi otworkami w różnych kształtach.
Dziecko, trzymając w ręku klocki o różnych
wymiarach, musi samodzielnie odnaleźć właściwy
otwór i wrzucić do niego pasujący kształtem
element. Zabawka pomoże maluchowi rozwinąć
wyobraźnię przestrzenną i kreatywność oraz
wytrwałość w dążeniu do celu.
Wym. 17 x 15 x 13 cm. Od 12 miesięcy.

Sorter malucha

Kreatywna, drewniana zabawka w stonowanych,
pastelowych kolorach. Rozwija zdolności manualne i
umiejętność logicznego myślenia. Zabawa polega na
włożeniu odpowiednich klocków w odpowiadające
im otwory. Podstawy mogą tworzyć różne kształty.
Na jednej ze ścianek nakładanki znajdują się koła
zębate. Wym. 16 x 16 x 14 cm. 7 dodatkowych
elem. o wym. 4 x 4 x 3 cm

542072MB

531048MB

586003MB

Sorter - zwierzątka

69,90 zł

89,90 zł

29,90 zł

Piramida 5 x 5

Sorter - kształty

Kolorowy sorter wykonany z tworzywa sztucznego
i drewna. Posiada 4 otwory o różnych kształtach.
Zabawa polega na włożeniu klocków o odpowiednim
kształcie do wyciętych otworów w sorterze.
Zabawka rozwija zdolności manualne oraz
wyobraźnię. Wym. 13 x 13 x 13 cm. Od 12 miesięcy.

Klasyczna zabawka - sorter w kształcie kwiatka.
W górnej, wyjmowanej części znajdują się różne
otwory, do których wrzuca się klocki. Po wrzuceniu
wszystkich elementów można otworzyć wieko, aby
je wyjąć. W zestawie 14 kolorowych klocków o wym.
5 x 5 x 4 cm, sorter o wym. 33 x 13 cm.
Od 12 miesięcy.

Piramidka do układania różnego rodzaju wzorów,
dzięki której dziecko uczy się, a przy tym świetnie się
bawi. Składa się z pięciu drewnianych pudełeczek,
które można układać jedno na drugim tworząc
piramidkę lub wkładać jedno w drugie. Dodatkowo
wycięte są otwory, do których należy dopasowywać
klocki o różnych kształtach.
Wym. 25,5 x 15 x 26,5 cm. Od 18 miesięcy.

531171MB

023096MB

531053MB

Sorter sześcian

49,90 zł

159,90 zł

Aktywny stoliczek
Stoliczek z labiryntem, kształtami oraz zębatymi
kółeczkami do ćwiczeń usprawniających motorykę
rąk. Wykonany z lakierowanego drewna, solidny,
utrzymany w intensywnych kolorach przyciągających
wzrok dziecka. Wym. 36 x 25 x 35 cm. Od 12
miesięcy.

453061MB
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Sorter to świetna pomoc w nauce rozpoznawania
i nazywania poszczególnych kształtów, literek, figur
oraz kolorów. Zestaw zawiera sorter
z otworami w różnych kształtach oraz 16 klocków
do umieszczania w odpowiednich otworach. Sorter
uczy porządkowania, logicznego myślenia oraz
koncentracji. Wykonane z tworzywa sztucznego.
Wym.: 20 x 11,5 x 13 cm

209,90 zł

109,90 zł

Przebijanka - ptaszki

Przebijanka z młotkiem
Stojak z 6 otworami, w które za pomocą młoteczka
można wbijać walce. W zestawie stojak o wym.
22,7 x 8 x 12 cm, 6 walców o dł. 8 cm i śr. 2,1 cm,
młoteczek o wym. 17,8 x 6 x 3 cm. Od 2 lat.

Drewniana przebijanka z młotkiem. Zadanie polega
na wbijaniu młotkiem ptaszków. Nie jest to jednak
łatwe, ponieważ gdy tylko wbije się jednego ptaszka,
zaraz pojawia się następny. Wym.: 19 x 12 x 12 cm,
młotek o dł. 17 cm. Od 12 miesięcy.

542042MB

309089MB

www.novumedukacja.pl

59,90 zł

Infolinia: 801 003 084

109,90 zł

Kolorowe pawie - zestaw do
manipulacji

Króliczki - układanka konstrukcyjna
Opakowanie zawiera: 12 drewnianych klockówkróliczków o wym. 6 x 6 x 1,5 cm (po 3 czerwone,
żółte, jasnoniebieskie i szare), 5 dwustronnych kart z
przykładowymi konstrukcjami, instrukcję. Od 2 lat.

Wykonane z tworzywa sztucznego i łatwe do
utrzymania w czystości. Wym.: 5 pawi o wym. 12 x
8 x 8,5 cm, 25 wymiennych „piór” o dł. 7 cm Od 18
miesięcy.

453102MB

358152MB

99,90 zł

239,90 zł

Balansujące grzybki - gra
Zestaw zawiera tulejki, kostkę, delfinka o wym. 17
x 12 cm

Drewniana gra polegająca na układaniu grzybków na
grzbiecie jeżyka. W zestawie: 9 grzybków o wym. 2
x 2,5 cm, kostka, jeżyk o wym. 10 x 6 cm, woreczek
z tkaniny.

317015MB

521237MB

Balansujący delfin
79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

17,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Mała motoryka

Chwytanie, przewlekanie, przybijanie

Gry i zabawy manipulacyjne

Głodny potwór - gra zręcznościowa
Przygotuj swoją pizzę, zanim potwór zje wszystko!
Każdy gracz bierze pizzę i kręci ruletką, która
wskaże, czy gracz może wziąć składnik do
przygotowania pizzy, czy też musi nakarmić
potwora. Pierwszy gracz, który przygotuje pizzę z 4
składnikami, wygrywa grę. Kartonowa plansza, pizze
i spiner, składniki na pizzę wykonane z drewna i filcu.
Plansza-potwór o wym. 21 x 26 cm, spiner o śr. 15
cm, 4 pizze o śr. 11 cm, szczypce o dł. 15 cm, 20
elem. spożywczych o wym. od 3,5 do 5,5 cm.
Dla 2-4 graczy.

453106MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE! Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Wyciągnij robaka - gra manipulacyjna

Gra uczy umiejętności rywalizacji i ćwiczy
koordynację wzrokowo-ruchową. Kto złowi najwięcej
rybek za pomocą magnetycznej wędki, wygrywa.
Wykonana z drewna. Wym. 29 x 21 x 1 cm. 13 elem.
z magnesem, 2 wędki z magnesem (dł. 30 cm).

Zawartość zestawu: 20 elastycznych robaków
w 4 kolorach i 2 długościach, 6 i 9 cm, 10
ponumerowanych kart 1–10 o wym. 2,5 x 5 cm,
8 kart zadań o wym. 10,5 x 10,5 cm, 2 karty
przedstawiające robaki o wym. 8 x 10 cm, 4
ogrodzenia do sortowania o wym. 6 x 7 x 4 cm,
szczypce o dł. 11,5 cm, spinner o wym. 13 x 13 cm,
piankowa plansza o wym. 24,5 x 17 x 1,3 cm

309087MB

358153MB

Magnetyczna układanka - rybki

wszystkie ceny są cenami brutto

45,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

119,90 zł

447

Chwytanie, przewlekanie

Posortuj misie
Zawartość: 5 drewnianych kart zadań o wym. 28 x
7 cm, 32 plastikowe niedźwiedzie w 4 kolorach i 4
rozmiarach: od 2 do 4 cm, drewniane szczypce o
dł. 13,5 cm, instrukcja obsługi, pudełko o wym. 31
x 23 x 6 cm

457021MB

169,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Duże szczypce

Szczypce, 6 szt.

Kolorowe szczypce wykonane z tworzywa
sztucznego, w poręcznym słoiku z rączką. Zabawa
nimi usprawnia mięśnie dłoni. 12 szt. 6 kolorów. Dł.
ok. 12 cm. Od 18 miesięcy.

Szczypce są idealne, aby pomóc małym dzieciom
ćwiczyć podstawowe umiejętności motoryczne,
zwłaszcza chwyt ołówkowy. Wykonane z tworzywa
sztucznego. 6 szt. o wym. 11,5 x 3,5 cm

500202MB

358159MB

55,90 zł

75,90 zł

Stonoga Agata
Zabawa ze stonogą stymuluje rozwój podstawowych
operacji myślowych: porównywania, wykrywania
różnic i podobieństw, klasyfikowania i uogólniania.
W zestawie: 18 pierścieni z drewna o śr. 3,5 cm,
drewniana kostka z 6 kolorami.

116062MB

62,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Nawlekanka Franka

Wykonana z drewna przewlekanka w kształcie sera,
z myszką na sznurku. Wym. sera: 9 x 5 x 14,3 cm,
dł. sznurka ok. 65 cm

Koraliki zwierzątka - ogrodowe

542041MB

202008MB

Mini zestaw konstrukcyjny 2

457046MB

521252MB

149,90 zł

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Długi sznurek. Ryzyko
uduszenia.

Zawartość: 24 drewniane sznurowane zwierzęta,
3 zwierzęta w 8 kolorach o wym. ok. 4 x 3 x 1 cm,
24 drewniane karty zwierząt o wym. 5 x 5 cm, 4
niebieskie bawełniane sznurówki o dł. 95 cm, 2
drewniane kostki koloru o wym. 2,5 cm, instrukcja
obsługi, pudełko o wym. 23 x 21 x 6 cm
OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Długi sznurek.

Zestaw do budowania zabawek z drewna, filcu i
sznurka. W zestawie: 4 kolorowe bawełniane sznurki
o dł. 28 cm, 24 drewniane elem. o wym. od 3 x 3
x 1,5 cm do 10,6 x 6 x 1 cm, 12 filcowych elem. o
wym. od 7 x 7 x 0,2 cm do 13,5 x 6 x 0,2 cm

45,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Długi sznurek.

Zestaw zawiera: 5 kolorowych sznurówek o dł. ok.
75 cm, 29 kolorowych kartonowych elem. o wym.
od 2,5 x 1,6 cm do 17,5 x 13,8 cm

Zestaw zawiera: 5 kolorowych sznurówek o dł. ok.
78 cm, 29 kolorowych elem. o wym. od. 2 x 2 cm do
21,5 x 12,5 cm, wykonanych z kartonu o gr. 1,5 mm

093072MB

093071MB

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

www.novumedukacja.pl

Wym. ok. 1,5 x 3,5 cm. 18 elem., 2 sznurki.

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Długi sznurek. Ryzyko
uduszenia.

Przewlekanka Jeżyk
Wym. jeżyka: 23 x 9,2 x 19 cm, 77 elem. o wym. od
1,8 x 1,8 x 1,8 cm do 5,3 x 2,8 x 1,8 cm, 2 sznurki
o dł. 72 cm

574012MB

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Przewlekanka ze wzorami

Przeplatanki - pojazdy

Przeplatanki - przyroda

448

Przewlekanka - ser z myszką

Twórz kolorowe wzory przewlekając sznurki przez
karty zadań. Zawartość: 4 drewniane karty zadań o
wym. 16,5 x 15,5 cm, 12 bawełnianych koronek w 4
kolorach o dł. 90 cm, instrukcja obsługi, pudełko o
wym. 23 x 21 x 6 cm

457047MB

Infolinia: 801 003 084

149,90 zł

1. Przybijanka duży zestaw
W zestawie: 4 tablice korkowe o wym. 25 x 15,5
cm, 4 drewniane młoteczki, 4 karty wzorów, 200
drewnianych kształtów, 250 pinesek, plastikowe
pudełko.

604105MB

2. Przybijanka - pojazdy
Wym. podstawy 22,5 x 18 x 1,5 cm. W zestawie: młotek o dł. 16 cm, 5
dwustronnych kart ze wzorami o wym. 8,5 x 10 cm, 45 elem. o wym. od 2 x 2 cm
do 5,5 x 5,5 cm, ok. 40 pinezek.

229,90 zł

542075MB

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

65,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Ryzyko skaleczenia.

3. Przybijanka Straż pożarna
W zestawie: tablica korkowa o wym. 24,5 x 17,5 x
0,8 cm, młoteczek, 80 pinezek, 4 dwustronne karty
pracy, 8 kartonowych kształtów o wym. od 4,5 x 4
do 8 x 5 cm, 78 drewnianych kształtów o wym. od
7,5 x 3,5 do 1,5 x 1,5 cm

521213MB

3

4

59,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

4. Przybijanka Farma
W zestawie: tablica korkowa o wym. 24,5 x 17,5 x
0,8 cm, młoteczek, 80 pinezek, 4 dwustronne karty
pracy, 9 kartonowych kształtów o wym. od 8 x 6 do
4,5 x 5 cm, 79 drewnianych kształtów o wym. od 7,5
x 3,5 do 1,5 x 1,5 cm.

521214MB

Chwytanie, przewlekanie, przybijanie

Przybijanki

Przybijanki to tradycyjne zabawki kreatywne. Dzieci tworzą
obrazki z drewnianych elementów przybijanych do korka.
Zestawy pozwalają rozwijać małą motorykę, koncentrację,
koordynację oko-ręka, kreatywne myślenie i wyobraźnię.

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

W zestawie: tablica korkowa o wym. 24,5 x 17,5 x
0,8 cm, młoteczek, 80 pinezek, 8 jednostronnych
kart pracy, 8 kartonowych kształtów o wym. od 7,5 x
5 do 5 x 3 cm, 72 drewniane kształty o wym. od 6 x
4 do 1,5 x 1,5 cm

521215MB

5

6

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

6. Przybijanka - łąka
Całość znajduje się w praktycznym, kolorowym
pudełku z drewna. W zestawie: tablica korkowa o
wym. 21 x 16 cm, młotek o dł. 16,5 cm, 5 tabliczek
z instrukcjami o wym. 13,5 x 9 cm, 40 pinezek, 39
elem. do konstruowania kwiatków o wym. od 3 do
9 cm

202116MB

Mała motoryka

5. Przybijanka Leśne zwierzątka

129,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Ryzyko skaleczenia.

7

7. Przybijanka Tomka
Twórz mozaiki za pomocą kształtów
geometrycznych w różnych kolorach. Wzoruj się
na kartach lub twórz własne obrazki. Zawartość:
tablica korkowa o wym. 24 x 18 cm, 6 drewnianych
kart zadań o wym. 21 x 15 cm, drewniany młotek o
dł. 16 cm, 108 gwoździ mosiężnych o dł. 1 cm, 108
drewnianych elementów w 4 kolorach i 9 kształtach
o wym. 1,5 x 1,5 do 3 x 3 cm, instrukcja obsługi,
pudełko o wym. 31 x 23 x 6 cm

457045MB

149,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Nauka ubierania

Kwiatek manipulacyjno-sensoryczny
Wym.: dł. 45 x szer. 45 x wys. 30 cm

4640855

279,90 zł

Domek manipulacyjny
Kostka manipulacyjna, doskonała pomoc
w ćwiczeniu motoryki. Zabawa suwakami,
sznurówkami, napami, klamerkami pomoże dzieciom
opanować umiejętności konieczne podczas
ubierania. Wym.: 40 x 30 x 51 cm

4640352

Kostka manipulacyjna

Kostka manipulacyjna z zebrą

Sześciany z pianki pozwalają na liczne zabawy
manipulacyjne. Umieszczone na ściankach
kostki sznurki, napy, guziki, klamerki oraz suwak
umożliwiają ćwiczenia sprawności palców i uczą
podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie
ubierania się (sznurowania i zapinania).
Wym. 30 x 30 x 30 cm

101217MB

450
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Sześcian z pianki pozwala na liczne zabawy
manipulacyjne. Umieszczone na ściankach
kostki sznurki, napy, guziki, klamerki oraz suwak
umożliwiają ćwiczenia sprawności palców i uczą
podstawowych umiejętności niezbędnych w czasie
ubierania się (sznurowania i zapinania).
Wym. 30 x 30 x 30 cm

229,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

299,90 zł

101001MB

219,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

1

1. Lalka - chłopiec z ubrankami
W komplecie z lalką znajduje się zestaw ubrań
- koszulka, kurtka, buty i spodnie u chłopca lub
sukienka u dziewczynki. Dł. 50 cm

527011MB

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

2. Lalka - dziewczynka z ubrankami
W komplecie z lalką znajduje się zestaw ubrań
- koszulka, kurtka, buty i spodnie u chłopca lub
sukienka u dziewczynki. Dł. 45 cm

527012MB

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Miękka lalka do przytulania będzie nie tylko towarzyszem zabaw
dla najmłodszych, ale pomoże im także opanować trudną sztukę
samodzielnego ubierania się. Podczas zabawy z lalką dzieci poznają
różne rodzaje zapięć: guziki, sznurówki, rzepy, suwaki, sprzączki.
ne figurki
3 drewnia

Nauka ubierania

2

3. Ziptou - drewniane zwierzaki
manualne

202178MB

79,90 zł

OSTRZEŻENIE! Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

3

Mała motoryka

Trzy małe postacie ubrane w kurtki nauczą
dziecko obsługi różnego rodzaju zapięć - suwaka,
zatrzasków, guzików i rozwiną umiejętności
motoryczne. W zestawie znajduje się miś, lampart
i szop pracz. Wszystkie figurki są wykonane z
drewna. 3 szt. Wym. 11 x 16 cm

ne figurki
3 drewnia
4

4. Locktou - drewniane zwierzaki
manualne

Trzy małe, drewniane figurki, kot, lis i niedźwiadek
zachęcą dzieci do otwierania skrytek znajdujących
się na ich brzuszkach, każdą otwiera się za pomocą
innego zamka. 3 szt. Wym. 11 x 16 cm

202179MB

79,90 zł

OSTRZEŻENIE! Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Kolorowe buciki ze
sznurówką ułatwią
opanowanie umiejętności
sznurowania obuwia.
Wyrabiają zręczność palców
i koordynację ruchu dłoni.

5

6

5. Bucik do nauki wiązania
Kolorowe buciki ze sznurówką ułatwią opanowanie
umiejętności sznurowania obuwia. Wyrabiają
zręczność palców i koordynację ruchu dłoni.
Wym. 21 x 8 x 9,5 cm, sznurówka o dł. 120 cm

604165MB

59,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Długi sznurek. Ryzyko
uduszenia.

6. Sznurowany but
Kolorowe buciki ze sznurówką ułatwią opanowanie
umiejętności sznurowania obuwia. Wyrabiają
zręczność palców i koordynację ruchu dłoni.
Wym. 21 x 10 cm, sznurówka o dł. 85 cm

500078MB

24,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Zabawki
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456

Zabawki dla maluszków

460

Jeździki i bujaki

462

Kąciki zabaw - domki

464

Kąciki kuchenne

472
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Warsztaty i narzędzia

478
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482

Zabawa w lekarza
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Gry
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Przechowywanie zabawek

507

Zabawki ogrodowe
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Upominki
Drewniane bączki zwierzątka

Bączki imitujące zwierzątka. Ćwiczą motorykę dłoni.
Różne wzory, sprzedawane losowo.
Śr.: 4,5 cm. 6 szt.

521012MB

19,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Manipulacyjna gąsienica
Drewniany bączek ze świątecznym wzorem. Różne
rodzaje, sprzedawane losowo. 1 szt. Śr.: 4 cm

Kolorowe, drewniane gąsienice do nakładania
i skręcania. 6 kółek do nakładania. Różne kolory,
sprzedawane losowo. Dł.: 15 cm, Śr.: 4 cm. 1 szt.
Od 2 lat.

521224MB

521209MB

Mini bączek - motywy świąteczne

6,90 zł

Zwierzaki układanki - Zoo

Drewniane zwierzątka, które wyginają się w różne
kształty. Różne wzory, sprzedawane losowo.
1 szt. Wym.: 20 x 2 cm

Drewniane robaki - układanki

Drewniane zwierzątka, które wyginają się w różne
kształty. Różne wzory, sprzedawane losowo.
Wym.: 16,5 x 2,5 cm. 1 szt. Od 10 miesięcy.

521164MB

521174MB

11,90 zł

9,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

14,90 zł

Drewniane zwierzaki - układanki

Drewniane zwierzątka, które wyginają się w różne
kształty. Różne wzory, sprzedawane losowo. 1 szt.
Wym.: 2,4 x 20,5 cm

521111MB

7,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Mozaika robot
Gra zręcznościowa, która polega na wstrzeleniu
żabki do miseczki. 16 szt. w 4 kolorach.
Wym. wiaderka 14 x 10,5 cm

023169MB

35,90 zł

Skakanka

4,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko uduszenia. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem
osoby dorosłej.
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521208MB

594026MB

12,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Śr. 60 cm, 1 szt. Różne kolory, sprzedawane losowo.

144078MB

7,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Do
użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

www.novumedukacja.pl

24,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Guma do skakania

Hula-hoop

Sznurkowe skakanki. 1 szt. Dł. 2 m

144095MB

Zwierzątka skaczą po nakręceniu. Wym.: 6 x 4 cm.
Różne rodzaje, sprzedawane losowo.

Mozaika składa się z kolorowych, wpinanych
elementów oraz ażurowej kratki do ich układania.
120 elem. o wym. 1 x 2,5 cm, wym. podkładki
pudełka 22 x 17 x 3 cm

Drewniane nakręcane zwierzątka

Skaczące żabki

Różne wzory, sprzedawane losowo. Dł. 200 cm, 1 szt.

144213MB

2,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko uduszenia. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem
osoby dorosłej.

Infolinia: 801 003 084

Autko budowlane mix wzorów

Zestaw do piasku

Autko z tworzywa sztucznego. Podczas jazdy
wydaje dźwięk, świecą światła. 1 szt. Wym.: 10 x 5,5
x 7 cm. Różne wzory, sprzedawane losowo.

Bobas Toli

Lalka-bobas wydająca 6 różnych dźwięków. Produkt
wymaga baterii (są w zestawie). Wys.: 24 cm

Wiaderko z sitkiem, grabki, łopatka oraz 3 foremki
do piasku. Różne kolory, sprzedawane losowo.
Wys.: 10 cm

589010MB

579002MB

069019MB

13,90 zł

45,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

9,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawki

Upominki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Drewniana piszczałka - ptaszek

Drewniany, kolorowy gwizdek do ćwiczeń
oddechowych i logopedycznych. Różne wzory,
sprzedawane losowo. Od 2 lat. Wym.: 8 x 5 cm. 1 szt.

521108MB

8,90 zł

Tablet do rysowania - niebieski
Miś Absolwent

Miękka maskotka, idealna jako upominek
dla dziecka, np. z okazji zakończenia roku
szkolnego. Wym.: 10 x 13 x 17 cm

555042MB

18,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

Mały kalejdoskop

Tablica do tworzenia rysunków z pisakiem
i suwakiem do wymazywania obrazków.
Działa na zasadzie znikopisu.
W komplecie 2 stempelki: serduszko
i trójkąt. Wym.: 26 x 23 x 2 cm

517006MB

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

Sowa Absolwentka

Miękka maskotka, idealna jako upominek
dla dziecka, np. z okazji zakończenia roku
szkolnego. Wym.: 8 x 8 x 14 cm

555043MB

14,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Ciekawe wzory powstające podczas
przekręcania kalejdoskopu ćwiczą narząd
wzroku i rozbudzają wyobraźnię. Śr.: 4 cm,
Dł.: 16 cm

6,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

589034MB

14,90 zł
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Zabawki dla maluszków

Szczeniaczek uczniaczek

Szczeniaczek reaguje na dotyk dziecka piosenkami
i wypowiedziami, które uczą ponad 100 pierwszych
słów, nazw części ciała, kolorów, kształtów i nie
tylko! Wys. ok. 30 cm. Od 6 do 36 miesięcy. Produkt
wymaga baterii (są w zestawie).

062016MB

199,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Obal
Lekka, elastyczna i pełna niespodzianek piłeczka-gryzak dla najmłodszych.
Oktagonalna dziurawa konstrukcja zabawki umożliwia maluszkom jej łatwe
schwytanie, trzymanie i rzucanie nią. Zabawka rozwija zdolności motoryczne
i koordynację ruchową. Wym.: 16,5 x 9 x 12 cm. Od 3 miesięcy.

831002MB
831009MB

Jeż
Pszczoła

59,90 zł
59,90 zł

Instrumenty Explore & More

Zwierzaczkowe, ponadczasowe instrumenty o pięknym brzmieniu i ogromnym
muzycznym potencjale. Instrumenty łatwo schwytać i utrzymać w rączce. Zestaw
zawiera 3 instrumenty:
- Pszczółka shaker-przeszkadzajka o wym.: 17 x 4,5 x 15 cm,
- Pszczółka kastaniety o wym.: 9 x 6 x 15 cm,
- Lisek tamburyn o wym.: 11 x 4,5 x 15 cm.
Od 6 miesięcy.

831004MB

129,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Grzechotki Trio Explore & More

Zestaw składający się z trzech muzycznych jajek – marakasów (Sowa, Jeżyk
i Lisek). Instrumenty są łatwe w obsłudze - by wydobyć z nich głośne i klarowne
brzmienie wystarczy energicznie potrząsnąć jajkiem. Zabawka umuzykalnia, rozwija
koordynację ruchową, poczucie rytmu, uczy kreatywności, cierpliwości
i wytrwałości. Każdy z marakasów wydaje inny dźwięk. 3 szt.
Wym.: 6 x 5 x 7 cm. Od 3 miesięcy.

831003MB

75,90 zł

Muzyczne krążki, 4 szt.

Zestaw 4 instrumentów-grzechotek dla
najmłodszych. Wykonane z tworzywa sztucznego.
Różne kolory, sprzedawane losowo. Śr.: 10 cm.
Od 3 miesięcy.

563014MB

55,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Muzyczne grzechotki, 3 szt.

Zestaw 3 kolorowych grzechotek w różnych
kształtach. Wykonane z tworzywa sztucznego.
Różne kolory, sprzedawane losowo. Wys.: 9-12 cm.
Od 6 miesięcy.

Zestaw małego maestro, 4 szt.

563019MB

563018MB

www.novumedukacja.pl

65,90 zł

Zestaw 4 instrumentów-shakerów dla najmłodszych.
Wykonane z tworzywa sztucznego. Różne kolory,
sprzedawane losowo. Wys.: 14 cm

Infolinia: 801 003 084

75,90 zł

Każda grzechotka wydaje inny dźwięk, a dzięki
przyssawkom można bawić się nimi wszędzie i na
pewno nie zginą. Wykonane z drewna i tworzywa
sztucznego, z gumową przyssawką. 3 szt.
Wym.: 6,9 x 7,9 x 7,8 cm

531155MB

59,90 zł

Grzechotka z dzwoneczkiem

Grzechotka w kształcie jajka, która wraca do dziecka
jak bumerang! Niewielki rozmiar, idealny dla małych
rączek. Wykonana z drewna i tworzywa ABS,
wewnątrz znajduje się drewniana kulka.
Wym.: 6,7 x 6,7 x 8,4 cm

531158MB

35,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Roller-grzechotka

Ta mała grzechotka ma sprytny uchwyt
zaprojektowany w taki sposób, aby zabawka stała
pionowo. Wykonana z drewna i tworzywa ABS.
Wym.: 6,5 x 6,5 x 7,8 cm

531159MB

35,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Piramidka z kółek

Zestaw wirtuoza, 5 szt.

Zestaw 4 różnych instrumentów dla najmłodszych.
Wykonane z tworzywa sztucznego. Różne kolory,
sprzedawane losowo. Wys.: 9-12 cm. Od 6 miesięcy.

Zestaw 5 różnych instrumentów dla małego muzyka.
Wykonane z tworzywa sztucznego. Różne kolory,
sprzedawane losowo. Wym.: 9-18 cm.
Od 12 miesięcy.

5 plastikowych kółeczek do układania w piramidkę.
W jednym kółeczku znajdują się różnokolorowe
koraliki wirujące na metalizowanej powierzchni, która
zachwyca maluszka efektami świetlnymi.
Wys.: 20 cm. Od 6 do 36 miesięcy.

563013MB

563017MB

062001MB

Muzyczne przeszkadzajki, 4 szt.

89,90 zł

55,90 zł

Zabawki

79,90 zł

Zabawki dla maluszków

Grzechotki z przyssawkami

Nakładanka Kurka
Pan Żaba pomoże dzieciom poznać kolory, liczyć
i rozpoznawać dźwięki! Zabawka wykonana
z drewna i tworzywa sztucznego.
Śr.: 12 cm, wys.: 18,6 cm. Od 12 miesięcy.

Klasyczna piramidka w kształcie kurki zapewnia
świetną zabawę w nakładanie kolorowych kółek
różnej wielkości, w kolejności od największego
do najmniejszego. Doskonale rozwija sprawność
manualną rąk oraz koncentrację. Wys.: 15,5 cm,
śr.: 13 cm. Od 10 miesięcy.

531180MB

202090MB

Nakładanka żabka-rechotka

49,90 zł

Chatka-sorter

Zabawa chatką to doskonała okazja do ćwiczeń
dłoni i paluszków. Wkładanie i wyjmowanie
klocków, otwieranie drzwi kluczykiem, przesuwanie
wskazówek zegara, otwieranie okna, kręcenie
walcem lub terkoczącymi kółkami, szukanie kotka
i myszki – te wszystkie czynności usprawnią małą
motorykę dziecka. Zabawka w języku polskim.
Od 12 miesięcy. Produkt wymaga baterii
(są w zestawie).

Sorter malucha

062308MB

586003MB

119,90 zł

79,90 zł

Sorter to świetna pomoc w nauce rozpoznawania
i nazywania poszczególnych kształtów, literek, figur
oraz kolorów. Zestaw zawiera sorter
z otworami w różnych kształtach oraz 16 klocków
do umieszczania w odpowiednich otworach. Sorter
uczy porządkowania, logicznego myślenia oraz
koncentracji. Wykonane z tworzywa sztucznego.
Wym.: 20 x 11,5 x 13 cm

wszystkie ceny są cenami brutto

29,90 zł

Garnuszek na klocuszek

Dziecko wkłada do odpowiednich otworów klocki,
a garnuszek w nagrodę śmieje się i mówi w języku
polskim, jakie mają kształty i jakie znajdują się
na nich cyfry. Gra wesołe piosenki. W komplecie
znajduje się garnuszek, pokrywka i 5 klocków.
Wym.: 15 x 9 x 13 cm. Od 6 do 36 miesięcy.

062010MB

189,90 zł

Kostka aktywizująca Mój ogród

Kostka posiada na 8 niezwykle kolorowych
płaszczyznach łącznie ponad 10 przeróżnych funkcji.
Można ją wyłączyć za pomocą jednego przycisku.
Posiada też uchwyt do przenoszenia/chwytania. Po
minucie nieużywania zabawka przechodzi w tryb
cichy, oszczędzając baterie. Każda płaszczyzna jest
inna i zaskakuje nas swoimi propozycjami zabawy.
Baterie: 3 x AA, w komplecie. Wym.: 35 x 35 x 25 cm

062333MB

pomoce@novumedukacja.pl

219,90 zł
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Zabawka do raczkowania Explore &
More

Zabawka zaprojektowana by rosnąć razem
z dzieckiem poprzez 3 etapy. Pierwszy etap zabawy
polega na zabawie pszczółką-grzechotką. Na drugim
etapie zabawy pszczółka jeździ dookoła
w swojej chmurce. Kiedy dziecko wyciągnie
pszczółkę, pojazd zaczyna kręcić się wokół własnej
osi. Trzeci etap polega na tym, że pojazd pszczółki,
w przeciwieństwie do drugiego etapu, nie porusza
się już według określonego schematu. Ucieka przed
maluchem. Wym.: 14 x 14 x 10 cm. Od 5 miesięcy.

Telefonik dla gadułki

Klasyczna zabawka do ciągnięcia na sznurku.
Ma uśmiechniętą buźkę i oczy, które poruszają się
w górę i w dół, gdy dziecko ciągnie zabawkę.
Wym.: 17 x 17 x 11 cm. Od 1 do 3 lat.

Auto Kamper mówi po polsku frazy związane
tematycznie z podróżą na wakacje. Ma podnoszony
dach z wysuwanym baldachimem i otwierane drzwi.
Zawiera 2 ludziki i pieska. Po naciśnięciu figurki
siedzącej w kabinie Auto mówi. Baterie: 2 x AA,
w komplecie. Wym.: 9 x 24 x 15 cm

831001MB

062052MB

062335MB

169,90 zł

Auto kamper Szalone wakacje

79,90 zł

89,90 zł

Muzyczny chodzik malucha

Chodzik wyposażony jest edukacyjny panel z kolorowymi zabawkami. Kolorowe,
obracane elementy o różnej fakturze pozwalają rozwijać zmysł dotyku. Wesołe
melodyjki stymulują zmysł słuchu. Chodzik zawiera różne akcesoria, których można
używać osobno: pianinko, znikopis, telefon z grzechotką. Dodatkowo zamocowane
na stałe są: obrotowa tarcza, książeczka, lusterko i rączka z obracanymi elementami.
Pianinko wymaga użycia 2 baterii AA. Wym.: 32 x 42 x 45 cm

586004MB

119,90 zł

Chodzik i stolik interaktywny 2w1

Interaktywna zabawka posiada takie funkcje jak: grające pianinko, koła zębate
z efektem dźwiękowym, klocki na sznureczkach, przesuwane kształty, siatkę, do
której można wrzucać piłeczki. 3 kulki z komplecie. Wymaga użycia 3 baterii AA.
Wym. stolika: 37 x 33 x 24 cm. Wym. chodzika: 44 x 47 x 47 cm

586005MB

169,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Pianinko

Uciekający pociąg- pianinko i sorter
Muzyczna farma małego odkrywcy

Zabawka uczy opieki nad zwierzętami i troski o innych poprzez zabawę. Zestaw
zawiera figurkę rolnika oraz 4 figurki zwierząt. Dziecko może nacisnąć przycisk, aby
posłuchać zabawnych piosenek, odgłosów zwierząt i wypowiedzi.
Wym.: 58,5 x 14 x 34 cm. Od 1 do 5 lat

062128MB
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359,90 zł

www.novumedukacja.pl

Interaktywny Uciekający Pociąg, wspomaga dziecko w nauce chodzenia. To ważny
etap w życiu dziecka, zmienia się jego perspektywa widzenia, zużywa dużo energii,
więcej rzeczy go interesuje. Czasami jednak potrzeba bodźca, aby zachęcić dziecko
do chodzenia. Uciekający pociąg idealnie sprawdzi się w tej roli. Zachęci dziecko,
aby podążało za śpiewającym pociągiem. Baterie: 3 x AA, w komplecie.
Wym.: 23 x 12 x 15 cm. Od 18 miesięcy.

062337MB

Infolinia: 801 003 084

99,90 zł

Stolik interaktywny Mały podróżnik

Interaktywny Stolik zachęci do stawiania pierwszych kroków i pomoże rozwinąć
umiejętności manualne. Zabawka w całości jest solidnie wykonana z dobrej jakości
plastiku. Opływowe kształty i zabawny wygląd przeciągają wzrok i zachęcają do
zabawy. Kolorowy blat stolika został wyposażony w światełka, ruchome elementy,
przyciski o różnych kształtach i kolorach. Baterie: 3 x AA, w komplecie.
Wym.: 40 x 40 x 41 cm

062119MB

062334MB

289,90 zł

Zabawki dla maluszków

229,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Edukacyjny stolik malucha

Dziewięć światełek i ponad 120 piosenek, melodii i komunikatów. Do stolika można
dołączyć nogi, tak aby zamienić zabawę na siedząco w aktywność na stojąco
i stworzyć podparcie dla uczącego się chodzić malucha. Wym. opak. 56 x 41 x
14 cm. Od 6 do 36 miesięcy. Produkt wymaga baterii (są w zestawie).

062120MB

469,90 zł

Edukacyjny stoliczek

Kolorowy blat stolika został wyposażony w światełka, ruchome elementy, przyciski
o różnych kształtach i kolorach. Stolik wykonany jest z bezpiecznego plastiku, który
łatwo utrzymać w czystości. Od 12 miesięcy. Wym. opak.: ok. 55 x 41 x 11 cm.
Produkt wymaga baterii (są w zestawie).

062304MB

Zabawki

Interaktywny chodzik Zebra

Dziecko może przerzucać stronę książeczki lub naciskać podświetlane przyciski,
aby poznawać alfabet i cyferki w ramach radosnych piosenek. Gdy maluch zacznie
naukę chodzenia, wygodny uchwyt i solidna podstawa dodadzą mu pewności
podczas stawiania pierwszych kroków. Wym. opak. 46 x 41 x 10,5 cm. Od 6 do 36
miesięcy. Produkt wymaga baterii (nie ma w zestawie).

289,90 zł

zdejmowana/
regulowana tacka
do karmienia

Leżaczek bujaczek malucha

Leżaczek jest wyposażony w pałąk z 2 wiszącymi zabawkami-małpkami, który
zaciekawi malucha i umili mu czas spędzony w leżaczku.
Delikatne wibracje uspokoją maluszka. Pozwolą mu szybciej zasnąć.
Leżaczek ma możliwość regulacji oparcia, dzięki czemu można go wykorzystać
do spania lub, w późniejszym wieku, siedzenia. Posiada trzypunktowe pasy
bezpieczeństwa. Maksymalne obciążenie 18 kg. Wym.: 46 x 65 x 49 cm

586001MB

229,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

wszystkie ceny są cenami brutto

Leżaczek bujaczek malucha ze stolikiem

Leżaczek jest wyposażony w pałąk z 2 wiszącymi zabawkami-małpką i żyrafą oraz
demontowalny stolik, przy którym dziecko może jeść. Delikatne wibracje uspokoją
maluszka i pozwolą mu szybciej zasnąć. Leżaczek gra melodyjkę. Leżaczek ma
możliwość regulacji oparcia, dzięki czemu można go wykorzystać do spania lub
w późniejszym wieku, siedzenia. Posiada trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
Maksymalne obciążenie 18 kg. Wym.: 45 x 80 x 65 cm

586009MB

249,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
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Jeździki i bujaki
18
m+

Samochód Cozy Coupe Księżniczki
Wym.: 77,5 x 40,5 x 82,5 cm. Od 18 miesiąca.

107247MB

399,90 zł

Samochody wyposażone w wygodny fotelik z wysokim oparciem, półkę do przewożenia napoju i zabawek w tylnej części, otwierane drzwiczki
zamykane na zasuwkę, kierownicę z klaksonem, ruchomy, klikający kluczyk zapłonu i otwieraną klapkę od wlewu paliwa. Pojazd może być wprawiany
w ruch za pomocą nóg dziecka (wówczas należy zdemontować podstawkę na nogi). Jeździk porusza się na wytrzymałych kółkach. Przednie kółka
obracają się o 360°. Dzięki uchwytowi na dłoń w dachu pojazdu samochód może być też popychany jak wózek przez osobę dorosłą. Maksymalne
obciążenie 23 kg.

23

23

max

max

kg

kg

Samochód policyjny

Auto Cozy Coupe

Wym.: 82 x 44 x 82 cm. Od 18 miesięcy.

107218MB

Wym.: 83 x 49 x 86 cm. Od 18 miesięcy.

379,90 zł

107180MB

359,90 zł

18
m+

Stacja benzynowa

Jeśli jeździkom Cozy Coupe zaczyna brakować paliwa, można „wypełnić” bak za
pomocą tego dystrybutora paliwa. Interaktywne przyciski wydające dźwięki są
odporne na warunki atmosferyczne. Dzieci będą zachwycone bawiąc się
w tankowanie. Wydaje 3 różne dźwięki: bulgotanie, dźwięk klaksonu i odgłosy
silnika. Gumowy wąż zakończony jest uchwytem dystrybutora, który po
zatankowaniu należy umieścić w otworze na bocznej ściance. Zabawka wyposażona
jest w czytnik na kartę kredytową. Wym.: 32 x 22 x 45 cm, produkt wymaga baterii
(nie ma w zestawie).

107324MB

149,90 zł

Ciężarówka Cozy Truck

Nietuzinkowa stylistyka terenowego auta z realistycznym grillem, otwieranymi
drzwiami kierowcy, zabawną grafiką na grillu, tablicy rozdzielczej i skrzyni
ładunkowej. Pojazd wyposażony jest w przestronną skrzynię ładunkową zamykaną
opuszczaną klapą i mocne koła terenowe. Wym.: 102 x 58 x 86 cm

107249MB

OSTRZEŻENIE! Konieczność stosowania środków ochronnych. Nie używać w ruchu ulicznym.
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599,90 zł

Koń na biegunach
Posiada wygodne siedzisko oraz łatwe do trzymania uchwyty. Zabawka nie
wymaga montażu. Wym.: 86 x 29 x 43 cm, maksymalne obciążenie 23 kg.
Od 1 do 3 lat.

różowy
niebieski
czerwony

139,90 zł
139,90 zł
139,90 zł

Zabawki

Jeździki i bujaki

107092MB
107093MB
107094MB

Wieloryb na biegunach niebieski

Mały Konik

Wieloryb - huśtawka pozwala na zabawę 1, 2 a nawet 3 maluchom. Wyposażony
w wygodne siedzenia oraz wygodne uchwyty. Maksymalne obciążenie 3 x 23 kg.
Wym.: 105 x 43 x 36 cm. Od 1,5 do 5 lat.

Stabilny i wygodny konik, który pełni funkcję bujaka, odpychacza i można go
ciągnąć. Wydaje dźwięki. Wym.: 69 x 43 x 58 cm. Od 1 do 3 lat. Produkt wymaga
baterii (są w zestawie).

107075MB

454000MB

229,90 zł

369,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

12
m+

Jeździk Nutee
Czterokołowe jeździki dla najmłodszych. Lekka, sprężysta i stabilna konstrukcja,
miękkie krawędzie zabawki, sympatyczna mordka małej wiewiórki, kierownica
z klaksonem, stabilne koła na metalowych osiach.
Wym.: 73 x 34,9 cm x 35,5 cm. Od 12 miesięcy

845001MB
845002MB
845003MB

brązowy
szary
różowy

219,90 zł
219,90 zł
219,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

461

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

934,90 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
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252,90 zł

Domek Jasia i Małgosi
do samodzielnego budowania
81 szt.

Kąciki zabaw - domki

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

Domek Jasia i Małgosi

6513061

Zabawki

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

1 979,90 zł

Możliwość budowania
dowolnych konstrukcji!

wszystkie ceny są cenami brutto
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Kąciki kuchenne
Wykonane ze sklejki,
drzwi z laminowanej
płyty MDF.

1

2

2. Kuchnia Amelka

1. Lodówka Amelka

Wym.: wys. 80 x szer. 78 x gł. 32 cm. Wysokość blatu roboczego: 50 cm

Wym.: wys. 100 x szer. 40 x gł. 30 cm

6512250

464

309,90 zł
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376,90 zł

BEST

Kąciki kuchenne

SELLER

Zabawki

Wykonany ze sklejki,
lakierowany farbami
wodnymi.

Kuchnia rogowa sklejkowa biała
Wym.: wys. 75 x szer. 115 x dł. 75 cm

6512460A

989,90 zł

Kuchnia mikrofala biała

Kuchnia zlew biała

4122503H

4122504H

Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gł. 30 cm

378,90 zł

Pralka biała

Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gł. 30 cm

Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gł. 30 cm

378,90 zł

4122501H

378,90 zł

Kuchnia biała

Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gł. 30 cm

4122502H

378,90 zł

OSTRZEŻENIE: W przypadku dzieci poniżej 3 lat wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Kuchenka Uli

Zestaw szafek imitujących kuchnię. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 14 mm. Fronty z płyty MDF o gr. 14 mm. Moduł główny o wym.: 149,5 x 38,5 x 126,5 cm. Blat o wym.: 112,4 x 38,5
cm na wys. 60 cm. Drzwiczki 2 szafek z szybkami z plexi. Lodówka o wym.: 36,6 x 38,5 x 66 cm z półką w środku. Moduł górny o wym.: 30,5 x 30,5 x 112,4 cm

100707MB

999,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zalety
kuchni

Kuchenka z wysuwaną wyspą

Kuchenka z wysuwaną wyspą w pastelowych kolorach i blatami inspirowanymi
marmurem. Palniki kuchenki z ruchomymi gałkami i kostkarka do lodu z imitującymi
prawdziwy lód kostkami sprawią, że zabawa będzie bardziej realistyczna. Zestaw
wyposażony jest w pojemnik na surowce wtórne, dzięki czemu dzieci uczą się dbać
o środowisko. W skład zestawu wchodzą również świecące i wydające dźwięki
akcesoria zasilane bateriami AAA (w zestawie), otwieralny piekarnik, warzywa do
krojenia, deska oraz zabawkowy nóż. Nad zlewem znajduje się tabliczka
z powierzchnią tablicy kredowej. Solidna konstrukcja wykonana z drewna. W środku
instrukcja montażu. 13 elementów w zestawie. Wym.: 111 x 52,9 x 102,7 cm.
Waga: 21,5 kg

612028MB
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1 599,90 zł

Zabawa w gotowanie to podstawowa zabawa dzieci w wieku
przedszkolnym. Ta elegancka i modna kuchenka zapewni im
długie godziny świetnej zabawy. Jest wyposażona w piekarnik
z obracającymi się i klikającymi pokrętłami, dwa palniki,
wyjmowany zlew ułatwiający czyszczenie, wygodne półki
do przechowywania. Dodatkową zaletą są otwierane szafki,
szuflady oraz uchwyt na papierowe ręczniki. Zestaw zawiera
deskę do krojenia, kuchenkę mikrofalową oraz zasłonkę na
okno. Utrzymana w różowo białej kolorystyce, wykonana
z płyty MDF. Wym.: 84,5 x 35 x 96,5 cm

612026MB

1 499,90 zł

Zabawki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera
ruchome elementy.

Kąciki kuchenne

Kuchenka rustykalna

Akcesori

a

Kuchnia smakosza

Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana z drewna. Wyposażona
w zlewozmywak, piekarnik i płytę grzewczą. Ruchome pokrętła oraz drzwiczki
zamykane na magnes. Kuchnia zapewnia dzieciom mnóstwo zabawy. Ta klasyczna
zabawka tworzy fantastyczny, pełen pomysłów świat. Naczynia oraz produkty
spożywcze dostępne są osobno. Wym.: 55 x 32 x 70,5 cm, wys. blatu 50 cm

Kącik kuchenny wyposażony we wszystkie niezbędne do przygotowywania
i serwowania posiłków elementy. Kompletna kuchnia wraz z wydającym dźwięki
elektronicznym palnikiem, spory zlewozmywak z nowoczesnym kranem oraz
piekarnik pozwolą dzieciom na wykonywanie wszelkich zaobserwowanych
w domowej kuchni prac. Liczne schowki umożliwiają przechowywanie załączonych
akcesoriów (naczyń, sztućców, jedzenia) w idealnym porządku. Całość jest bardzo
elegancka z metalowymi satynowymi wykończeniami, granitowym blatem oraz
prostymi dekoracjami. Wym.: 115 x 25 x 105 cm, wys. blatu 50 cm. Produkt wymaga
baterii (nie ma w zestawie).

531181MB

107287MB

Kącik kuchenny Tosi

559,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia. Ryzyko skaleczenia.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

wszystkie ceny są cenami brutto

599,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Kuchenka Małgosi

Side by Side - kuchnia

Kuchenka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Zawiera różne
akcesoria przydatne do zabawy w dom. W zestawie dzieci znajdą 18 dodatkowych
akcesoriów do zabawy: garnek, patelnie, talerzyki, sztućce, ściereczkę, kubeczki
oraz telefon. Wym.: 74 x 35,5 x 98 cm

Kuchenka z dużym zestawem akcesoriów i działającą kuchenką, wykonana
z tworzywa sztucznego. Otwierany piekarnik i obrotowe gałki, zlew z kranem
z którego leci woda, palnik wydaje dźwięki. Do działania wymaganych jest 6 baterii
AA (brak w zestawie). 33 akcesoria. Wym.: 47 x 30 x 85 cm. Produkt wymaga baterii
(nie ma w zestawie).

107235MB

534018MB

379,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

199,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Tabliczka-znikopis
(rysik w komplecie)
Kuchenka Alicji

Kuchenka z dużym zestawem akcesoriów, znikopisem i działającą kuchenką,
wykonana z tworzywa sztucznego. Otwierany piekarnik i obrotowe gałki, zlew
z kranem z którego leci woda, sensoryczny palnik, 4 półeczki na artykuły spożywcze
i 10 haczyków. Do działania wymaganych jest 6 baterii AA (brak w zestawie).
35 akcesoriów w tym pisak do znikopisu. Wym.: 75 x 28 x 80 cm

534019MB

269,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Kran, z którego
leci woda!
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Drewniany toster wyposażony w pstrykające
pokrętło i dźwigienkę, z 2 wyjmowanymi grzankami
o wym.: 7,9 x 7,2 x 2 cm. Po naciśnięciu dźwigienki
tosty „wyskakują” jak z prawdziwego tostera.
Wym.: 20 x 10,2 x 11,4 cm

542052MB

89,90 zł

Ekspres do kawy

Drewniany ekspres do kawy z otwieranym
dozownikiem, pstrykającym pokrętłem i wciskanym
przyciskiem. W zestawie drewniana kapsułka
o śr. 3,3 i gr. 0,3 cm i melaminowy kubek o śr. 7,9 cm
i wys. 6 cm. Wym.: 18,5 x 10,8 x 19,5 cm

542053MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Mikser kuchenny

Ekspres do kawy

Wykonany z tworzywa sztucznego. Podnoszona
górna część. Miska w komplecie. Mikser wydaje
dźwięk i świeci (w górnej części znajduje się przycisk
ON/OFF). Wym.: 18 x 13 x 18 cm, wym. miski
13 x 6 cm. Produkt wymaga baterii (nie ma
w zestawie).

589003MB

39,90 zł

589004MB

44,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Drewniany mikser, w zestawie z melaminową miską
o śr. 11,4 cm i wys. 6 cm. Posiada podnoszone
ramę, obracaną nakładkę miksują i pstrykające
pokrętło. Wym.: 18,5 x 11 x 20,5 cm

542054MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Blender

Wykonany z tworzywa sztucznego. Otwierana
klapka, zdejmowany kielich. Wydaje dźwięk
(w dolnej części znajduje się przycisk).
Wym.: 13 x 10 x 20 cm. Produkt wymaga baterii (nie
ma w zestawie).

589007MB

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Wykonany z tworzywa sztucznego. Otwierana
górna klapka. Czajnik w komplecie. Ekspres wydaje
dźwięk i świecą światła (po prawej stronie znajduje
się przycisk ON/OFF). Wym.: 16 x 13 x 21 cm, wym.
czajnika 13 x 8 x 10 cm. Produkt wymaga baterii (nie
ma w zestawie).

Mikser kuchenny

Kąciki kuchenne

Toster

Zestaw naczyń do zabawy BIO, 79 el.

Duży zestaw naczyń w stonowanych kolorach, wykonany w 100% z materiałów z recyklingu (w tym przynajmniej 90% z polietylenu uzyskanego z trzciny cukrowej). Zabawki te są przyjazne
dla środowiska i nie zawierają szkodliwych chemikaliów. Zestaw nadaje się zarówno do zabawy w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. Można myć w zmywarce. Zawiera aż 79 elementów, jest
więc idealny nawet dla większych grup przedszkolnych.

609061MB

wszystkie ceny są cenami brutto

249,90 zł
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Zestaw naczyń z suszarką

Duży zestaw kuchennych akcesoriów wykonanych
z tworzywa sztucznego. 59 elem. Wym. elem.:
od 5 x 5 x 5 cm do 26 x 15 x 8 cm

609060MB

179,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw do kawy

Zestaw dla 4 osób: 4 kubki, 4 łyżeczki,
4 talerzyki, dzbanek do kawy, kubek na
śmietankę, cukierniczka. Wys. elem. do
18 cm

609012MB

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

Zestaw sztućców

Zestaw różnokolorowych sztućców.
4 widelce, 4 noże, 4 łyżki, 4 łyżeczki,
pudełeczko na sztućce z przegródkami.
Dł. elem. do 15 cm

609008MB

17,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

Duży zestaw kuchenny

Akcesoria kuchenne
z rondelkiem

Zestaw przyborów kuchennych: rondel,
patelnia, garnuszek, sitko, 2 łopatki do
mieszania potraw. Dł. elem. do 18 cm

Zawiera 14 elementów: m.in. czajnik,
rondel, naczynie do odcedzania, patelnię,
patelnię teflonową, wok, naczynie
żaroodporne, łyżkę, łopatkę, cedzak,
sitko. Wym.: od 8 x 8 do 9 x 18 cm

609005MB

589038MB

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

55,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

Zestaw herbatka dla dwojga

Wykonany z drewna zestaw naczyń do popołudniowej
herbatki. W komplecie: taca, 2 kubki, 2 podstawki,
herbata, cukierniczka, dzbanek, dzbanuszek na
mleko. Wym.: do 19 x 14 cm

531106MB

109,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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120 elementów
Zestaw żywności, 120 el.

Zestaw różnego rodzaju produktów spożywczych z tworzywa sztucznego. 120 elem.
Wym.: od 11 x 3,5 x 3,5, do 5 x 3 x 0,2 cm

589029MB

99,90 zł

Zestaw żywności, 21 elem.
Imitacje z tworzywa sztucznego odporne na
uderzenia, bardzo realistyczne pod względem
kształtu i koloru. Idealnie nadają się dla dzieci np.
do zabawy w sklep lub dom. Dzieci uczą się liczyć
i nazywać poszczególne artykuły. 48 szt.
Dł. od 8 do 11,5 cm

Zestaw drewnianych produktów spożywczych
posegregowanych w osobnych skrzynkach na
4 grupy. W zestawie: 4 skrzyneczki, drewniane
produkty: 2 kromki chleba, bułka, hamburger, stek,
kiełbasa, udko kurczaka, ryba, 2 sery, masło, mleko,
jajko, arbuz, cytryna, pomidor, banan, pomarańcza,
czosnek. Wym. skrzynki: 16 x 11 x 6 cm, wym.
produktów od śr. 5 cm do 10 x 8 x 3 cm

254007MB

574024MB

Zestaw produktów spożywczych

99,90 zł

109,90 zł

Zestaw sałatkowy

Wykonane z drewna i filcu produkty potrzebne
małemu kucharzowi, aby przyrządzić wspaniałe
danie. W zestawie: oliwa, ocet, nóż, łyżka, widelec,
miska, posiekane warzywa i jajko.
Wym.: do 11 x 11 cm

531192MB

Kąciki kuchenne

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

99,90 zł

Zabawki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw owocowy

Zestaw szefa kuchni

Wykonane z drewna i filcu produkty potrzebne
małemu kucharzowi. W zestawie: deska, nóż,
obieraczka, tarka, 5 warzyw do przecięcia na pół,
ser. Dł. warzyw do 10 cm

531172MB

129,90 zł

Wykonane z drewna i filcu: nóż, 8 warzyw do
przecięcia na pół. Wym. deski: 12 x 10 cm

Wykonane z drewna i filcu produkty potrzebne
małemu kucharzowi, aby przyrządzić wspaniałe
danie. W zestawie: nóż, 7 owoców do przecięcia na
pół. Wym.: do 10 x 2 cm

531176MB

531193MB

Zestaw warzywny

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Owoce w koszyku do zabawy

Warzywa w koszyku do zabawy

Zestaw kolorowych, drewnianych produktów
z filcowymi listkami. W komplecie pleciony
koszyczek do przechowywania.
Wym.: 5-11 cm. wym. koszyka 21 x 17 x 17 cm. 7 el.

521263MB

89,90 zł

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Skrzyneczka na owoce i warzywa

Zestaw kolorowych, drewnianych produktów
z filcowymi listkami. W komplecie pleciony koszyczek
do przechowywania. Wym.: 5-11 cm, wym. koszyka
21 x 17 x 17 cm. 10 elem.

Drewniana skrzynka przeznaczona do
przechowywania owoców (521205MB), warzyw
(521206MB) lub innych produktów spożywczych.
Produkty są sprzedawane osobno.
Wym.: 16 x 11 x 5,5 cm

521264MB

574028MB

wszystkie ceny są cenami brutto

89,90 zł

pomoce@novumedukacja.pl

22,90 zł
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Sklepiki

Kącik Kawiarenka

Straganik wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami
z płyty MDF. W tylnej części znajduje się trzykomorowy pojemnik i półeczki,
natomiast w przedniej części - 2 półki. Wym.: 76 x 72 x 110 cm, wys. blatu 52 cm

Kącik Kawiarenka daje wiele możliwości zabawy z odgrywaniem ról. Staranne
wykonanie i ciekawe kolory sprawią, że będzie też estetyczną dekoracją sali. Daszek
kącika wykonany z tkaniny. Drewniana rama. Elementy daszka oraz koła o śr. 53 cm
wykonane z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm. Blat wykonany z białej foliowanej płyty
MDF o gr. 16 mm. Tabliczka z powierzchnią ścieralną o wym. 40 x 25 cm wykonana
z czerwonej płyty MDF o gr. 12 mm. Blat o wym. 118 x 48 cm na wys. 61,5 cm.
Wym.: 132 x 48 x 149 cm

100961MB

096679MB

Straganik z pojemnikiem

429,90 zł

Straganik ze skrzyneczkami

Estetycznie wykonany straganik z lakierowanej sklejki stanowi doskonałe
miejsce zabawy. 12 skrzyneczek na warzywa i owoce pozwala na ekspozycję
sprzedawanych towarów. Warzywa i owoce sprzedawane osobno. W tonacji brzozy.
Wym.: 71 x 33 x 140 cm, wys. blatu 52 cm

Straganik narożny Flexi

100270MB

099161MB
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599,90 zł
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1 699,90 zł

Straganik z licznymi półeczkami, daszkiem i ladą, wyposażony w kieszenie z tkaniny
jest fantastycznym miejscem zabaw np. w sklep. Wykonany z płyty laminowanej
o gr. 18 mm w tonacji brzozy. Wys. blatu 52 cm, wym.: 93,2 x 75 x 125,4 cm

Infolinia: 801 003 084

899,90 zł

Kasa sklepowa Oli

Drewniana kasa sklepowa przyda się przy zabawie w sklep. Kasa posiada
wysuwaną szufladę z 4 przegródkami, wciskane przyciski, skaner kart kredytowych,
skaner do towaru na sznurku o dł. 38 cm oraz rolkę papieru do odrywania
paragonów. Dodatkowo w zestawie: karta kredytowa, 40 monet (nominały monet:
1,2,5, 10, 20, 50 eurocentów oraz 1 i 2 euro). Wym.: 18 x 19 x 10 cm

542056MB

109,90 zł

Drewniana kasa

Kasa sklepowa pomoże maluchowi poznać podstawy arytmetyki i przygotuje go do
samodzielnego robienia zakupów. Gra bawiąc uczy dzieci operacji z wykorzystaniem
pieniędzy. Uczą się i ćwiczą obliczanie właściwych kwot potrzebnych na zakupy i do
prawidłowego wydawania reszty. W zestawie imitacje banknotów i monet. Zabawka
jest wykonana z drewna. Wym.: 19,5 x 21 x 15 cm

531057MB

129,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.

Waga sklepowa

Koszyki na zakupy 4 szt.

Drewniana waga przyda się przy zabawie w sklep. Po odpowiednim obciążeniu
szalki wskazówka wychyla się na skali od 1 do 10 (waga nie oddaje precyzyjnie
różnic masy). Wym.: 18,5 x 9 x 20,5 cm

542055MB

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Komplet kolorowych koszyków z tworzywa sztucznego do zabawy w sklep.
Produkty spożywcze (254000MB, 254001MB, 254007MB, sprzedawane osobno)
będą idealnym uzupełnieniem i stworzą zestaw, dzięki któremu dzieci będą miały
zajęcie na wiele godzin. Wym.: 23 x 15,5 x 12 cm

254039MB

Zabawki

Sklepiki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Długi sznurek.

89,90 zł

Wózek na zakupy
Wózek na zakupy Gucia

Wózek na zakupy wykonany z drewna, dzięki czemu jest stabilny i wytrzymały. Jest
pojemny i można do niego wkładać dowolne przedmioty. Kółka są gumowe.
Wym.: 41 x 27,5 x 50 cm

309091MB

229,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Pojazd z koszykiem może być wykorzystany podczas robienia prawdziwych zakupów,
ale to także wspaniały pomysł na zabawę. Zabawka może służyć jako wózek dla
pluszaków i lalek, dzieci mogą z powodzeniem przewozić nim potrzebne do zabawy
na dworze lub w innym pomieszczeniu przedmioty. Wym.: 68 x 26 x 57 cm

107256MB
107257MB

czerwony
różowy

229,90 zł
229,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera ruchome elementy.

pomoce@novumedukacja.pl
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Toaletki i akcesoria
Toaletka Daisy
Korpus z płyty
wiórowej, kolorowe
elementy z lakierowanej
płyty MDF.

g lone
z aokrą n i ki
n aroż
s tabiln a
kons tru kcj a

Toaletka Daisy

Idealna do kącika urody. Posiada duże bezpieczne
lustro oraz praktyczną szufladkę na akcesoria.
Korpus toaletki wykonany z płyty laminowanej,
pozostałe elementy z malowanego MDF.
Wym.: 97 x 50 x 42 cm

6512253

469,90 zł

Taboret Daisy

Wym.: 26 x 28 x 28 cm

6512254

108,90 zł

funkcjonalna
szuflada

Toaletka Księżniczki

Wykonana z białej płyty MDF oraz sklejki brzozowej,
z jedną przegródką na drobiazgi, kosmetyki
i akcesoria, ma bezpieczne lusterko (podklejone
specjalną folią). Wym.: 54,5 x 34,5 x 104 cm

096976MB

599,90 zł

Toaletka
Księżniczki
474
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Infolinia: 801 003 084

bezpieczne, plastikowe lustro

schowki na kosmetyki
i akcesoria

prawdziwa lampka

Toaletka

138014MB

Toaletki i akcesoria

Wysokiej jakości bezpieczne, plastikowe lustro.
Wyprofilowane schowki na kosmetyki i akcesoria.
Lampka z automatycznym wyłączaniem po
5 minutach. Wysuwana szuflada oferująca
dodatkowe miejsce na przechowywanie
przedmiotów. Zestaw 3 akcesoriów obejmujący
lusterko, szczotkę i grzebień. Pasujący do toaletki
stołek, który można chować pod toaletkę. Konieczny
montaż przez osobę dorosłą. Wym.: 71 x 36 x 104
cm. Produkt wymaga baterii (nie ma w zestawie).

899,90 zł

Zabawki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw fryzjerski Tosi

W komplecie: suszarka, lusterko, szczotka, grzebień.
Zestaw wymaga baterii: 2 x AAA.
Wym.: od 14 x 14 do 14 x 3 cm

593018MB

25,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw małej fryzjerki - mały

W zestawie: suszarka, grzebień, szczotka, lusterko,
nożyczki, 4 spinki.
Wym. elem.: od 4 x 2 cm do 15 x 17 cm

589035MB

25,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

475

Warsztaty i narzędzia
Drewniana skrzynka z narzędziami

Zestaw składa się z 43 elementów zamkniętych w poręcznej,
zamykanej na klipsy walizce. Wiertarka posiada 3 wymienne
końcówki mocowane za pomocą magnesu. W komplecie
znajduje się także: młotek, kombinerki, śrubokręt oraz klucz
i kątownik. Dodatkowo zestaw zawiera 11 śrub z nakrętkami
oraz 12 listewek z otworami. Wym. walizki: 33 x 23,5 x 6 cm.
Wym. elem.: od 5 x 1 x 1 cm do 18 x 8 x 2,5 cm

309093MB

219,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko
zadławienia małymi elementami. Produkt zawiera magnesy. W przypadku
połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy
natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

3

1

Warsztaty pozwalające na przeprowadzanie
różnorodnych eksperymentów sprawią, że dzieci
zafascynuje świat nauki i pozwoli im podczas
zabawy zdobywać cenną wiedzę. Całość
wykonana ze sklejki. Elementy do przeprowadzania
eksperymentów - z drewna i tworzywa sztucznego.
1. Warsztat majsterkowicza, 6 eksperymentów
32 elem. wym.: 30 x 26,6 x 8,7 cm, od 4 lat

531177MB

189,90 zł

2. Warsztat majsterkowicza, 10 eksperymentów
58 elem. wym.: 36,6 x 24,5 x 44,5 cm, od 4 lat

531178MB

319,90 zł

3. Warsztat majsterkowicza, 15 eksperymentów

2

79 elem. wym.: 49 x 30 x 77,5 cm, od 4 lat

531179MB

599,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Drewniany warsztat z narzędziami
Młodzi majsterkowicze będą zachwyceni niezwykle realistycznie wyglądającym
warsztatem. Zestaw ma kształt krzesła. 38 drewnianych i plastikowych elem.
Wym.: 55 x 28 x 81 cm

Zestaw składa się z 43 elementów oraz drewnianego warsztatu. W komplecie
znajduje się: młotek, klucz, śrubokręt oraz piła i kątownik wyposażony w miarę.
Dodatkowo zestaw zawiera 13 śrub, 3 kołki, 9 nakrętek oraz 4 listewki z otworami
w 3 różnych długościach. Wym. warsztatu: 40 x 26 x 49 cm.
Wym. elem. od 2,5 x 2,5 x 2 cm do 23 x 7 x 1,5 cm

531063MB

309092MB

Warsztat budowniczego

399,90 zł

289,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami. Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc
lekarską.
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Infolinia: 801 003 084

Posiada narzędzia i piankowe elementy do konstruowania pojazdów oraz różnych
budowli. Atrakcją zabawy jest elektroniczna wiertarka wydająca realistyczny dźwięk.
Warsztat posiada półeczki i inne schowki do przechowywania narzędzi stolarskich.
W zestawie: 4 końcówki do wiertarki, 8 śrub, 8 nakrętek, wiertarka, piła, młotek, 42
piankowe elem. Wym.: 58 x 37 x 90 cm. Produkt wymaga baterii (nie ma w zestawie).

Duży, realistyczny, interaktywny warsztat dla małych mechaników, którzy będą mogli
do woli stukać, pukać, wkręcać i wykręcać. W skład warsztatu wchodzą liczne
narzędzia niezbędne do majsterkowania, tj: kombinerki, młotek, śrubokręt, klucz
francuski, śruby, nakrętki, a także interaktywna wiertarka. Dzięki licznym otworom,
wieszakom i półkom każde narzędzie będzie miało swoje miejsce, tak, by na
stanowisku pracy zawsze panował ład i porządek. Wym.: 86,4 x 38 x 103,5 cm

138016MB

138045MB

1 699,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawki

799,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Skrzynka z narzędziami Adasia

Skrzynka pełna narzędzi, idealna dla młodego mechanika. Elementy zestawu
wykonane z tworzywa sztucznego. 13 szt. narzędzi, w tym wiertarka, piła, młotek,
narzędzia pomiarowe, klucze i śrubokręty oraz 18 szt. dodatkowych akcesoriów,
w tym śruby i listewki. Wym.: 30 x 20 x 15 cm

589052MB

89,90 zł

Warsztaty i narzędzia

Kącik mechanika

Warsztat stolarski

Narzędzia w walizce Krzysia

Poręczna walizka z narzędziami i akcesoriami dla małego majsterkowicza.

589049MB

90,90 zł

Drewniane narzędzia w blaszanym pudełku

Zestaw narzędzi w poręcznej, metalowej walizce. Wym. walizki 19,5 x 13 x 7 cm.
W komplecie: śrubokręt o dł. 12 cm, młotek o dł. 15 cm, klucz o dł. 15 cm, 5 śrub,
2 podkładki z 2 otworami, 2 podkładki z 4 otworami, duża podkładka
o wym.: 17 x 10 cm

521238MB

49,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Śruby z nakrętkami

Duże śruby w 4 kolorach, z nakrętkami w różnych kształtach. W zestawie: 32 śruby
i 32 nakrętki. Wys. 6 cm

500043MB

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

pomoce@novumedukacja.pl
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Lalki i akcesoria

Miękka lalka

Ubranka dla lalki

Miękkie lalki pokryte pluszowym materiałem, częściowo wypełnione grochem (pupa).
Można zdejmować z nich ubranka. Różne kolory, sprzedawane losowo. Dł.: 40 cm

Komplet ubranek dopasowany do wym. miękkiej lalki - Julka, Dorotka (sprzedawana
osobno).

555045MB
555046MB

555050MB
555051MB

69,90 zł
69,90 zł

Julek
Dorotka

dla chłopca
dla dziewczynki

55,90 zł
55,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Lalka - chłopiec z ubrankami

Lalka - dziewczynka z ubrankami

Miękka lalka do przytulania będzie nie tylko towarzyszem zabaw dla najmłodszych,
ale pomoże im także opanować trudną sztukę samodzielnego ubierania się.
Podczas zabawy z lalką dzieci poznają różne rodzaje zapięć: guziki, sznurówki,
rzepy, suwaki, sprzączki. W komplecie z lalką znajduje się zestaw ubrań - koszulka,
kurtka, buty i spodnie u chłopca lub sukienka u dziewczynki. Dł.: 50 cm

527011MB

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Lalka Ula
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527012MB

Lalka Ela

Miękka szmaciana lalka, dł.: 25 cm

49,90 zł

539101MB

www.novumedukacja.pl

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Lalka Ola

Miękka szmaciana lalka, dł.: 25 cm

539100MB

Miękka lalka do przytulania będzie nie tylko towarzyszem zabaw dla najmłodszych,
ale pomoże im także opanować trudną sztukę samodzielnego ubierania się.
Podczas zabawy z lalką dzieci poznają różne rodzaje zapięć: guziki, sznurówki,
rzepy, suwaki, sprzączki. W komplecie z lalką znajduje się zestaw ubrań - koszulka,
kurtka, buty i spodnie u chłopca lub sukienka u dziewczynki. Dł.: 45 cm

Miękka szmaciana lalka, dł.: 25 cm

59,90 zł

539102MB

Infolinia: 801 003 084

59,90 zł

Bobas Toli

Lalka-bobas wydająca 6 różnych dźwięków. Produkt
wymaga baterii (są w zestawie). Wys.: 24 cm

579002MB

45,90 zł

Lalka-bobas wydająca 6 różnych dźwięków. Produkt
wymaga baterii (są w zestawie). Wys.: 36 cm

Lalka-bobas z miękkim tułowiem wydająca 6
różnych dźwięków. W komplecie butelka. Produkt
wymaga baterii (są w zestawie). Wys.: 46 cm

579005MB

579004MB

69,90 zł

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Lalka Jula - fryzjerka

Lalka Basia - miss piękności

Lalka Basia w salonie piękności - różne
wzory
Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada
ruchome ręce, nogi i głowę oraz zdejmowane
ubranko. W zestawie: prostownica do włosów,
lusterko z szybką z pleksi, grzebień oraz
kosmetyczka. Różne wzory (sprzedawane losowo).
Wys.: 33 cm

576005MB

45,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada
ruchome ręce, nogi i głowę oraz zdejmowane
ubranko. Lalka pije i sika. W zestawie: nocnik, butelka,
grzebień, suszarka i lusterko z pleksi. Wys.: 32 cm

576007MB

Bobas z kocykiem - różne wzory

Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada ruchome ręce, nogi i głowę
oraz zdejmowane ubranko. Bobas po naciśnięciu na plecy wydaje różne dźwięki.
W zestawie: kocyk o wym.: 27 x 27 cm oraz smoczek i butelka. Różne wzory
(sprzedawane losowo). Produkt wymaga baterii (są w zestawie). Wys.: 24,5 cm

576011MB

45,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

49,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.

wszystkie ceny są cenami brutto

Lalka śpiewająca piosenkę (w j. angielskim),
w zestawie dodatkowa sukienka i 14 akcesoriów
fryzjerskich i kosmetycznych oraz 2 baterie AG13.
Wys.: 30 cm

579001MB

Zabawki

Lalki i akcesoria

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Bobas Agatki

Bobas Zuzi

59,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Bobas w szlafroczku

Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada ruchome ręce, nogi i głowę oraz
zdejmowane ubranko. W zestawie: szlafroczek z kapturkiem, nocnik wydający
dźwięki, chusteczki, butelka i miseczka z łyżeczką. Produkt wymaga baterii
(są w zestawie). Wys.: 39 cm

576012MB

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.

pomoce@novumedukacja.pl
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Kącik opiekunki

Ciekawy kącik dla małej opiekunki, w którym znajduje się wszystko, co jest
potrzebne do pielęgnacji „dziecka”: przewijak, karuzela z grzechotkami, umywalka,
krzesełko i pralka. Lalka nie dołączona do zestawu. Wym.: 84 x 42 x 92 cm

138046MB

899,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Nie służy do przewożenia dzieci.

Wyprawka bobasa
Łóżko drewniane

Drewniane łóżeczko dla lalek, charakteryzuje się
doskonałym wykończeniem oraz gładkimi
i zaokrąglonymi krawędziami.
Wym.: 52,5 x 30 x 35 cm

Krzesełko do karmienia lalek

118039MB

581001MB

Krzesełko do karmienia wykonane z dobrej jakości
materiałów w pastelowych kolorach.
Wym.: 26 x 33 x 60 cm

219,90 zł

59,90 zł

Leżaczek dla lalek
Pościel do łóżeczka dla lalek

Prześcieradło, poduszka i kołderka dostosowane
wymiarem do łóżeczka 118039MB.

101210MB

22,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Leżaczek-wózek dla lalek, stelaż wykonany
z drewna, siedzisko i dolny schowek z tkaniny.
Sprawdzi się także jako pchacz dla uczącego się
chodzić dziecka. Posiada gumowane koła, dzięki
czemu nie wydaje on głośnych dźwięków podczas
jazdy. Wym.: 30 x 44 x 55 cm

542064MB

www.novumedukacja.pl

189,90 zł

Zestaw do karmienia w komplecie z 2 pieluszkami.
Zawartość: 2 pieluszki, miska o śr. 12 cm, łyżka
i widelec o dł. 10 cm, butelka o dł. 10 cm, butelka dł.
7 cm, smoczek.

573007MB

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Wózek retro

Klasyczny wózek dla lalek wykonany z drewna,
bardzo stabilny i idealnie sprawdzi się także jako
pchacz dla zaczynającego chodzić dziecka. Wózek
posiada gumowane koła, dzięki czemu nie wydaje
on głośnych dźwięków podczas jazdy.
Wym.: 33 x 46 x 52 cm

542063MB

Infolinia: 801 003 084

299,90 zł

Wózek spacerowy

Wózek wykonany z dobrej jakości materiałów,
w pastelowych kolorach, estetycznie wykończony.
Wym.: 38 x 23 x 48 cm

581002MB

69,90 zł

Wózek gondola

581009MB

581012MB

Wózek wykonany z dobrej jakości materiałów
w pastelowych kolorach, estetycznie wykończony.
Wym.: 48 x 33 x 52,5 cm

139,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Nie służy do przewożenia dzieci.

Wózek z gondolą wykonany z dobrej jakości
materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie
wykończony. Wym.: 58 x 38 x 61 cm

209,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Nie służy do przewożenia dzieci.

Wózek dla lalek - gondola

Wózek dla lalek z wyjmowaną gondolką. Wózek
można składać, by zminimalizować jego rozmiar
podczas przechowywania. Stelaż wykonany
z metalu i plastiku, gondola i daszek z poliestru.
Piankowe kółka. Wym.: 61 x 35 x 66 cm,
wym. gondolki 35 x 18 x 8 cm

583002MB

149,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3
lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami. Nie służy do
przewożenia dzieci. Produkt może być montowany tylko przez
osobę dorosłą.

Wózek spacerowy z daszkiem

Wózek głęboki z nosidełkiem

Głęboki wózeczek dla lalek z wyciąganą gondolą
i mini „bagażnikiem”. Wykonany z dobrej jakości
materiałów. Wym.: 62 x 37 x 66 cm

Wózek spacerowy dla lalek, z dolnym koszem oraz
składanym daszkiem. Przednie kółko jest skrętne.
Wózek można składać. Gumowe kółka. Wym.: 56 x
38 x 70 cm, wym. po złożeniu 85 x 38 x 17 cm

581013MB

581016MB

239,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Nie służy do przewożenia dzieci.

Zabawki

Lalki i akcesoria

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Nie służy do przewożenia dzieci.

Wózek spacerowy z koszem na
akcesoria

179,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Nie służy do przewożenia dzieci.

Wózek dla lalek - spacerówka duża

Wózek spacerowy dla lalek, z dolnym koszem, pasami bezpieczeństwa oraz
składanym daszkiem. Przednie kółko jest skrętne. Piankowe kółka. Wózek można
składać, by zminimalizować jego rozmiar podczas przechowywania. Stelaż wykonany
z metalu i plastiku, siedzisko i daszek z poliestru. Wym.: 42 x 75,5 x 73 cm

583004MB

139,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Nie służy do przewożenia dzieci. Produkt może być montowany tylko przez osobę dorosłą.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Zestawy lekarskie

Chirurg - kostium z akcesoriami
Na stoliku znajduje się półeczka, wanienka z kranem
oraz dużo miejsca na akcesoria dla małego doktorałącznie 11 akcesoriów lekarskich, w tym stetoskop,
strzykawka i nożyczki. Lalka w zestawie.
Wym.: 55 x 50 x 48 cm

Dodatkowe akcesoria: spodnie (do 65 cm w pasie), nożyczki, stetoskop, strzykawka,
młoteczek, termometr, plaster, ciśnieniomierz. Dzieci uwielbiają się przebierać
i wcielać w różne role. Okazji do zabawy jest w przedszkolu wiele - przedstawienia,
codzienne zabawy, bale przebierańców. Chłopcy z przyjemnością staną się
odważnymi policjantami, kucharzami czy strażakami, a dziewczynki z radością
wcielą się w rolę fryzjerki, lekarki czy pielęgniarki. Zapinane na rzepy, w komplecie
nakrycie głowy. Wym.: ok. 50 x 40 cm

589032MB

592007MB

Stolik lekarski z lalką

109,90 zł

69,90 zł

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Mały doktor

Walizka małego lekarza

Zestaw lekarskich akcesoriów w praktycznej walizce. Wykonany z tworzywa
sztucznego. Zawiera aż 14 różnych elementów. Wym. akcesoriów: od 48 x 10 cm do
5 x 3 cm. Wym. walizki: 27 x 24 x 5 cm

Zestaw medyczny zawiera lekarską torbę z miękkiego materiału. W zestawie:
stetoskop, przyrząd do pomiaru ciśnienia z „działającą” pompką, otoskop do
badania ucha, termometr, strzykawka, opatrunek i torebka lekarska.
Wym. torby ok.: 15 x 17 cm. Dł. elem.: od 5 do 35 cm

589001MB

062056MB

29,90 zł

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.

Zestaw lekarski w walizce

Zestaw małego medyka

Zestaw przyborów medycznych w poręcznej walizce. Znajdują się w nim wszystkie
niezbędne narzędzia aby dziecko mogło się poczuć jak prawdziwy lekarz. 10 szt.
akcesoriów. Wym.: od 47 x 20 cm do 6 x 4 cm. Wym. walizki: 38 x 31 x 9 cm

589043MB

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Praktyczna walizka z niezbędnymi akcesoriami lekarskimi. 13 akcesoriów
w komplecie. Wym. walizki 19 x 10 x 12 cm, wym. akcesoriów od 5 x 6,5 cm
do 47 x 12 cm

589037MB

22,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Domki dla lalek

Domki dla lalek

Domek Marysi

612027MB

Zabawki

Trzypiętrowy domek dla lalek w żywych kolorach.
4 pomieszczenia, w tym patio i duży zestaw mebli
zapewni dzieciom wspaniałą zabawę. Domek jest
wyposażony w schody, które można przemieszczać.
Zawiera świecące akcesoria w postaci lampek na
patio i kuchenki wydającej dźwięki oraz otwieralne
szafki w kuchni. Aby zwiększyć przestrzeń na drugim
piętrze wystarczy złożyć łóżko. Cała konstrukcja
wykonana jest z drewna. Do domku zmieszczą
się lalki o wys. 30 cm. Zestaw zawiera instrukcję
montażu, która jest również dostępna w aplikacji
BLIT App (do pobrania w Apple App Store i Sklep
Play). 14 akcesoriów. Wym.: 64,2 x 41,1x 112,1 cm.
Waga 10,7 kg

699,90 zł

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Lalki idealne do domu:

Lalka Ula

Lalka Ola

Miękka szmaciana lalka, dł.: 25 cm

539100MB

Lalka Ela

Miękka szmaciana lalka, dł.: 25 cm

49,90 zł

539101MB

wszystkie ceny są cenami brutto

Miękka szmaciana lalka, dł.: 25 cm

59,90 zł

539102MB

pomoce@novumedukacja.pl

59,90 zł
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Domek z akcesoriami

Domek i akcesoria wykonane są z drewna malowanego bezpiecznymi farbami
wodnymi. Światło w domku naprawdę świeci, a dzwonek do drzwi dzwoni. Domek
posiada otwierane drzwi, okna i bramę garażową. Trawnik przed domem to
osobna wysuwana deseczka. W zestawie cztery lalki: mama, tata, córka oraz syn.
W zestawie: wanna, lustro, toaleta, łóżko, lodówka, zlewozmywak, stół, krzesła,
kanapa, fotel, stolik kawowy, łóżeczko piętrowe, grill z szaszłykami. Produkt wymaga
do działania 3 baterii AA. Wym.: 80 x 29 x 73 cm

531185MB

999,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Domek z wyposażeniem

Duży, drewniany domek mający sześć pokoi i ruchome schody to mnóstwo
pomysłów na ciągłą zabawę. Domek jest wyposażony w mebelki do kuchni, łazienki,
sypialni i salonu. Wym.: 60 x 30 x 73,5 cm

531081MB

699,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Domek letniskowy dla lalek

Drewniany, trzypoziomowy domek dla lalek zachwyci każdą dziewczynkę rozmiarem,
licznymi pomieszczeniami i tarasem, dekoracją ścian i podłóg. Domek otwarty na
jedną stronę zawiera bogate wyposażenie (19 mebelków), które zapewni doskonałą
zabawę. Wym.: 61 x 30 x 74,5 cm

612002MB

899,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Drewniana farma

Zestaw drewnianych, kolorowych elementów do
zabaw rozwijających wyobraźnię. Produkt może
różnić się kształtem od prezentowanego na zdjęciu.
Wym.: 22 x 10 x 17 cm

521114MB

109,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Infolinia: 801 003 084

Zestaw dla małego lekarza, zawiera szpitalne łóżko wraz z pościelą, kroplówkę,
lekarską walizkę i EKG. Jest także lekarz, pielęgniarka i pacjent - miś. Wszystko jest
zamknięte w poręcznym, drewnianym opakowaniu, które wygląda jak szpital.
Wym. elem. od 4 do 10 cm. Wym.: 19 x 20 x 17 cm

Budynek, w którym znajdują się zwierzęta takie jak: krówka, konik, 2 świnki, 2 kurki,
kotek oraz urządzenia i akcesoria, których na farmie nie może zabraknąć: traktor,
taczka, pasza dla zwierząt, stolik i krzesła. Estetycznie wykonane elementy
z lakierowanego drewna. Dostarczy dzieciom wielogodzinnej zabawy.
Wym.: 30 x 22 x 27 cm

521193MB

317005MB

129,90 zł

399,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Domki dla lalek

Budynek gospodarczy dla zwierząt

Drewniany zestaw szpital

Rodzina - lalki

Zwierzęta domowe

Rodziny lalek z dziećmi, rodzicami i dziadkami.
Rodzinkę tworzą: mama, tata, babcia, dziadek,
siostra i brat. Postacie mają ruchome ramiona
i nóżki. Mogą siedzieć i stać. Zestaw zawiera
6 laleczek. Wys.: 11 cm

531085MB

Drewniane zwierzątka do zabawy w dom.
W zestawie: piesek z miską, budą i kością, kotek
z miską, legowiskiem i rybką, królik z miską, klatką
i marchewką. Wym.: od 1 x 2 cm do 8 x 6 x 6 cm

Rodzinny samochód

Drewniany samochód rodzinny, pomieści 4 laleczki.
Wym.: 22,5 x 13 x 9 cm

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

531088MB

89,90 zł

531083MB

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Mebelki do łazienki

Zestaw drewnianych mebelków idealnie
nadające się do zabawy w dom.
Zawartość: umywalka z wyposażeniem,
wanna, prysznic z wyposażeniem, wc,
dywanik. Dł. elem.: do 20 cm

531078MB

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

Mebelki do salonu

W zestawie: kino domowe, fotel, kanapa,
stolik, lampa, dywan, kominek, kwiatek.
Dł. elem.: do 20 cm

531079MB

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Mebelki do kuchni

Mebelki do sypialni

Zawartość zestawu: toaletka, szafa,
łóżko z wyposażeniem, dywanik, taboret,
lampka. Dł. elem.: do 20 cm

531077MB

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

W komplecie znajdują się: szafki
kuchenne, kuchenka, piecyk, lodówka,
okap kuchenny, wyposażenie kuchenne.
Dł. elem.: do 20 cm

531080MB

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.
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Garaże, parkingi, kolejki
Remiza strażacka - zestaw

Trzypiętrowa, drewniana remiza strażacka. Budynek
posiada umeblowane pomieszczenie biurowe,
jadalnię i sypialnię, oraz otwieraną bramą garażu
i rurę strażacką. Zestaw zawiera helikopter, wóz
strażacki i inne akcesoria. Po naciśnięciu guzika
włącza się alarm. Do działania wymagane są 2
baterie AAA (brak w zestawie). Wym. opakowania:
62 x 48 x 12 cm, wym. produktu po złożeniu:
60 x 30 x 47,8 cm

531152MB

499,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Drewniany piętrowy parking
Wym. całkowite: 50,5 x 40 x 47 cm, 8 elem. o wym.: od 6 x 3,5 x 3 cm do
12 x 7,3 x 8,5 cm

Duży, drewniany, czteropoziomowy parking z podjazdami i windą dla samochodów
umieszczoną na środku (winda jest ruchoma ze sznureczkiem i korbką),
dodatkowymi atrakcjami są lądowisko dla helikopterów oraz mini stacja benzynowa.
W komplecie: 2 drewniane autka i drewniany helikopter. Wym.: 48 x 30 x 37,5 cm

574011MB

531089MB

Drewniany parking z akcesoriami

229,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Garaż z pojazdami

Drewniany piętrowy garaż z szeregiem akcesoriów: windą, myjnią, dystrybutorem
paliwa i lądowiskiem dla helikoptera na dachu. Dodatkowo w zestawie 3 samochody
i helikopter. Wym. całkowite 39,2 x 27,8 x 24,8; wym. helikoptera 8 x 5 x 4,7 cm;
wym. samochodów 5,3 x 3 x 2,5 cm

Baza policyjna z 3 autami

542021MB

609055MB

149,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Ryzyko skaleczenia.
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279,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Plastikowa baza policyjna wyposażona w garaż dla 3 samochodów z otwieranymi
drzwiami, 2 dystrybutory paliwa, parkomat, otwierany szlaban oraz parking
na 6 miejsc na dachu bazy. Wym.: 35 x 28 x 11,5 cm

109,90 zł

OSTRZEŻENIE: Wyłącznie do użytku domowego. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby
dorosłej.

Infolinia: 801 003 084

Mega garaż z windą 3-poziomowy

Garaż wyposażony jest w drogę o długości 7,4 m, posiada ruchomą windę do
przewożenia samochodów na różny poziom. W komplecie znajdują się
3 samochody, naklejki, drzewka, elementy ogrodzenia. Wys. po złożeniu 47 cm

038119MB

299,90 zł

Garaże, parkingi, kolejki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Garaż z trasą 5,5 m

W skład zestawu wchodzi 3 poziomowy garaż z drogą
o dł. 5,5 m oraz 3 autka i przyczepka To, co wyróżnia
naszą zabawkę to unikalna konstrukcja - system
montażu click-click i specjalnie skonstruowane
przęsła, dzięki którym mamy nieskończenie wiele
możliwości rozbudowy i łączenia wszystkich
elementów w trzech wymiarach. Wym. po złożeniu
86 x 126 cm, dł. toru 5,5 m

189,90 zł

Zabawki

038135MB

Garaż Serwis

W skład zestawu wchodzi 3-poziomowy garaż z windą, myjnia, dystrybutor paliwa,
stanowisko diagnostyczne i 2 autka. Garaż posiada specjalną rączkę, która pozwala
bez problemu przenosić garaż w dowolne miejsce. Wym. po złożeniu: 39 x 59 x 34 cm

038142MB

129,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl

487

Mini zestaw kolejowy z dźwigiem

Tory z pociągiem i dźwigiem wykonane z tworzywa sztucznego i drewna. Zestaw
pozwala zbudować własne miasteczko, wystarczy rozpakować wszystko,
a elementy wraz z opakowaniem wykorzystać do zabawy (pudełko jest jednocześnie
częścią wykorzystywaną do budowy miasteczka). Wym.: 50 x 80 x 14 cm

531190MB

269,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Drewniane tory z pociągiem 59 el.

Duże zestawy solidnie wykonanych drewnianych torów, z pociągami i innymi
akcesoriami w komplecie. W komplecie: pociąg, 31 torów i 28 dodatkowych
akcesoriów, łącznie 59 elem. o wym. od 3 x 1,5 x 2,3 cm do 17 x 9,5 x 1,5 cm.
Wym. całkowite 50 x 42,5 x 10 cm

575002MB

129,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Kolejka - zestaw 80 el.

Duże zestawy solidnie wykonanych drewnianych torów, z pociągami i innymi
akcesoriami w komplecie. Pociąg składający się z trzech elementów. W zestawie
35 torów i 45 dodatkowych akcesoriów. Wym. całkowite: 70 x 60 x 15,5 cm

575055MB

259,90 zł

Zestaw małego kolejarza, 123 el.

Rozbudowany zestaw torów z akcesoriami, łącznie aż 123 elementy.
Dla wielbicieli zabaw pociągami.

575043MB

419,70 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami.

Kolejka - zestaw, 149 el.

Duże zestawy solidnie wykonanych drewnianych torów, z pociągami
i innymi akcesoriami w komplecie. W zestawie: pociąg składający się
z 3 elem.,149 elem. o wym. od 3 x 1,5 x 2,3 cm do 25,5 x 4,3 x 4 cm.
Wym. całkowite 115 x 85 x 15 cm

575046MB

459,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia. Produkt
zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
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Pojazdy
Mini autka drewniane, 6 szt.

542008MB

69,90 zł

Autko drewniane - spychacz

Drewniane autka na gumowych kołach. 1 szt.
Wym.: 20 x 8,5 x 10 cm

317073MB

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Autko drewniane - betoniarka

Drewniane autka na gumowych kołach. 1 szt.
Wym.: 17,5 x 9,5 x 10,5 cm

317075MB

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawne pojazdy

Pojazdy mini Chubbies, mix wzorów

Wesołe autka mini Chubbies, mix
wzorów

Pojazdy-zabawki wykonane z wysokiej jakości
miękkiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka
wykonane z białego tworzywa są ciche i nie
rysują powierzchni. 1 szt. 9 różnych wzorów,
sprzedawanych losowo. Dł.: 7 cm

Małe, wytrzymałe samochodziki z tworzywa
sztucznego. Cała seria obejmuje takie pojazdy jak:
traktor, cysterna, autko, dwie wyścigówki, straż
pożarna, trzy rodzaje wagonów, kontener, koparka,
ciuchcia, przyczepka, dźwig, wywrotka, betoniarka,
samolot, helikopter i formuła 1. 1 szt. Różne rodzaje,
sprzedawane losowo. Dł.: ok. 10 cm

023211MB

023212MB

038057MB

Pojazdy niewielkich rozmiarów, wykonane
z wysokiej jakości miękkiego plastiku, są
wytrzymałe, a kółka wykonane z białego tworzywa
są ciche i nie rysują powierzchni. 1 szt. 5 różnych
wzorów, sprzedawanych losowo. Dł.: 7 cm

10,90 zł

9,90 zł

Pojazdy

Zestaw 6 drewnianych samochodzików z kółkami na
metalowych osiach. W zestawie: taksówka, policyjny
radiowóz, wóz strażacki, karetka, ciężarówka
i spychacz. Wóz strażacki i spychacz posiadają
ruchome elementy (odpowiednio: drabina i łyżka
z szuflą). Dł.: od 7,5 do 9 cm

9,90 zł

Zabawki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Autko budowlane mix wzorów
Mini quad, mix kolorów

Różne kolory, wysyłane losowo. Wym.: 9 x 6 x 6 cm

517048MB

15,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Pojazd z napędem, mix wzorów

Różne kolory, wysyłane losowo. Wym.: 8 x 4 x 4 cm

Autko z tworzywa sztucznego. Podczas jazdy
wydaje dźwięk, świecą światła. 1 szt. Wym.: 10 x 5,5
x 7 cm. Różne wzory, sprzedawane losowo.

517049MB

589010MB

11,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Laweta Tadka

Drewniana laweta w stonowanych, pastelowych kolorach, z 3 pojazdami
w komplecie. Laweta zaczepiana jest na kołek. Wym.: 22,5 x 8 x 10 cm, 3 autka
o wym.: 6 x 3 x 3 cm

Wóz strażacki Tomka

542073MB

574019MB

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

13,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Prosty, drewniany wóz strażacki z rozkładaną drabiną i gumowanymi kółkami.
W komplecie 2 figurki strażaków. Wym.: 29 x 15 x 14 cm, drabina 2 x 24 cm

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Auto policyjne

Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane
z wysokiej jakości miękkiego plastiku, są wytrzymałe,
a kółka wykonane z białego tworzywa są ciche i nie
rysują powierzchni. Można je myć w zmywarce.

023033MB

79,90 zł

Ciężarówka policyjna

Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane
z wysokiej jakości miękkiego plastiku, są
wytrzymałe, a kółka wykonane z białego tworzywa
są ciche i nie rysują powierzchni. Można je myć
w zmywarce. Dł.: 25 cm

023036MB

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

85,90 zł

Helikopter
Safari truck ze zwierzątkami

Samochód z tworzywa sztucznego, na plastikowych
kółkach. Wym.: 25 x 15 x 15 cm, kierowca
i 4 zwierzątka o wym. ok. 5 x 5 cm. Od 12 miesięcy.

023170MB

99,90 zł

Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane
z wysokiej jakości miękkiego plastiku, są
wytrzymałe, a kółka wykonane z białego tworzywa
są ciche i nie rysują powierzchni. Można je myć
w zmywarce. Dł.: 30 cm

023026MB

109,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Ambulans z figurkami

Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane
z wysokiej jakości miękkiego plastiku, są
wytrzymałe, a kółka wykonane z białego tworzywa
są ciche i nie rysują powierzchni. Można je myć
w zmywarce. Dł.: 28 cm

023125MB

109,90 zł

Samolot pasażerski

Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane
z wysokiej jakości miękkiego plastiku, są
wytrzymałe, a kółka wykonane z białego tworzywa
są ciche i nie rysują powierzchni. Można je myć
w zmywarce. Dł.: 30 cm

023084MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Helikopter policyjny

Pojazdy z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane
z wysokiej jakości miękkiego plastiku, są
wytrzymałe, a kółka wykonane z białego tworzywa
są ciche i nie rysują powierzchni. Można je myć
w zmywarce. Dł.: 26 cm

023037MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Duże pojazdy wykonane
z wytrzymałego tworzywa
sztucznego. Otwierane klapy.

Samolot

Wym.: 25 x 25 x 12 cm

254052MB

89,90 zł

Kabriolet

Wym.: 23 x 13 x 9 cm

254051MB

139,90 zł

Auto terenowe

Wym.: 28 x 17 x 20 cm

254053MB

89,90 zł

Pojazdy

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia
małymi elementami.

1 szt. Dł.: od 23 do 29 cm

038101-1MB

45,90 zł

Wywrotka Middle Truck

1 szt. Dł.: od 23 do 29 cm

038101-2MB

45,90 zł

99,90 zł

Auto Tech Truck - betoniarka Gucia
1 szt. Dł.: od 23 do 29 cm

038101-4MB

45,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami. Długi sznurek. Ryzyko
uduszenia.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Dźwig Middle Truck

Śmieciarka Middle Truck

Plastikowa ciężarówka-dźwig, wyposażona
w obracane, podnoszone i wysuwane ramię ze
sznurkiem z haczykiem. Wym.: 40 x 17,5 x 26,5 cm

Plastikowa wywrotka z ruchomą skrzynią
załadunkową. Wym.: 32 x 20 x 25 cm

038116MB

Auto Tech Truck - wywrotka Gucia

038115MB

99,90 zł

Plastikowa śmieciarka wyposażona w otwieraną
i podnoszoną lawetę oraz otwierany, podnoszony
i wyjmowany kosz na śmieci. Wym.: 43 x 18 x 22 cm

038114MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Middle Truck - wywrotka Kacpra

Middle Truck - betoniarka Kacpra

Middle Truck - śmieciarka Kacpra

038146MB

038149MB

Wym.: 38 x 20 x 25 cm

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Wym.: 38 x 16 x 26 cm

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Zabawki

Auto Tech Truck - spychacz Gucia

Wym.: 42 x 18 x 22 cm

038148MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Spychacz żółto-czarny

Pojazdy budowlane wykonane z wysokiej jakości
miękkiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka
wykonane z białego tworzywa są ciche i nie rysują
powierzchni. Można je myć w zmywarce. Dł.: 28 cm

023127MB

89,90 zł

Ładowarka żółto-czarna

Pojazdy budowlane wykonane z wysokiej jakości
miękkiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka
wykonane z białego tworzywa są ciche i nie rysują
powierzchni. Można je myć w zmywarce. Dł.: 28 cm

023126MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Śmieciarka żółto-czarna

Pojazdy budowlane wykonane z wysokiej jakości
miękkiego plastiku, są wytrzymałe, a kółka
wykonane z białego tworzywa są ciche i nie rysują
powierzchni. Można je myć w zmywarce. Dł.: 28 cm

023129MB

139,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Wywrotka z czerwoną kabiną

Śmieciarka

Dł.: 47 cm, dł. drabiny po rozłożeniu 77 cm

038031MB

038032-1MB

Straż pożarna

Dł.: 42 cm

038030MB

Middle Truck wywrotka ma podnoszoną
i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną
tylną klapę. Auto jest bardzo kolorowe.
Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą
wytrzymałością. Wym.: 38 x 25 x 20 cm.
Od 12 miesięcy.

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw aut 2

W skład zestawu wchodzą: 5 pracujących aut, traktor gigant z przyczepą i autka
kid car. 42 szt. Różne kolory, sprzedawane losowo.

038077MB

729,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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79,90 zł

Klocki

Klocki drewniane kolorowe, 50 szt.

Zestaw kolorowych klocków wykonanych z drewna,
zapakowany w poręczne wiaderko z twardego
kartonu z plastikową przykrywką i uchwytem. Klocki
w 9 kolorach i 10 kształtach z różnymi wzorami.
łącznie 50 elem. o wym.: od 3 x 3 x 3 cm do 9 x 3 x
1,4 cm. Opakowanie o śr. 18 cm i wys. 18 cm

65,90 zł

Klocki drewniane Amelki, 100 szt.

Zestaw kolorowych klocków wykonanych z drewna,
zapakowanych w poręczne wiaderko z twardego
kartonu z plastikową przykrywką i uchwytem. Klocki
w 7 kolorach i 10 kształtach. Łącznie 100 elem.
o wym.: od 2,5 x 2,5 x 2,5 cm do 7,5 x 2,5 x 1,2 cm.
Opakowanie o śr. 18 cm i wys. 18 cm

Klocki drewniane Farma, 50 szt.

542017MB

542014MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw zawiera obrazkową instrukcję
z przykładowymi konstrukcjami. W komplecie klocki
w 8 kolorach i 10 kształtach z różnymi wzorami,
łącznie 50 elem. o wym.: od 3 x 3 x 3 cm do 9 x 3 x
1,4 cm. Opakowanie o śr. 18 cm i wys. 18 cm

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw podłużnych drewnianych klocków do
kreatywnego tworzenia różnorodnych konstrukcji.
W zestawie 150 klocków w kolorze drewna, 100
klocków w 10 różnych kolorach oraz instrukcja
obrazkowa. Łącznie 250 elem. o wym.: 10 x 1,8 x 0,6
cm, w poręcznym wiaderku o śr. 22 cm i wys. 22 cm

Tęczowe klocki 24 el.

542020MB

574013MB

109,90 zł

Klocki drewniane Zoo, 50 szt.

50 elem. w 8 kolorach i 11 kształtach.
Wym. elementów: od 3 x 3 x 3 cm do 9 x 3 x 1,4 cm.
Opakowanie o śr. 18 cm i wys. 18 cm

542013MB

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Kwadraty sensoryczne

Klocki kreatywne drewniane, 250 szt.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawki

Klocki

542015MB

24 elem. o wym.: od 5,2 x 5,2 x 2,8 cm do 10 x 9 x
2,2 cm. Od 12 miesięcy.

169,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Solidnie wykonane klocki z kauczukowego drewna
z kolorowymi elementami z przezroczystego akrylu
w różnych kolorach. Mają bezpieczne, zaokrąglone
narożniki. Dzieci mogą nie tylko bawić się klockami,
ale także obserwować przez nie świat dookoła
w innych barwach. 7 szt. (czerwony, żółty, zielony,
niebieski, lupa, lustro płaskie, lustro wklęsłe/
wypukłe). Wym.: 14 x 14 x 3 cm

574025MB
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Klocki jeżyki

Zabawka wykonana z wysokiej jakości, bezpiecznego i nietoksycznego tworzywa.
Zestaw zapakowany jest w wygodne pudełko, które ułatwi przechowywanie
klocków. 180 szt. Wym.: od 3 x 3 cm do 7 x 3 cm

Klocki budowlane, 185 el.

038039MB

594044MB

189,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw klocków umożliwiający konstruowanie różnych budowli. Wykonane
z tworzywa sztucznego. Wym.: 41 x 28 x 19 cm

269,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia. Ryzyko skaleczenia.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Klocki w pudełku, 132 el.

Zabawa klockami wpływa pozytywnie na rozwój wyobraźni dziecka, zdolności
manualne, twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów. Chwytając i układając
klocki maluch ćwiczy sprawność rączek i precyzję ruchu. 132 elem. o wym.: od 2 x 4
x 4 cm do 17 x 9,5 x 2 cm

038132MB

159,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki budowlane, 119 el.

Zestaw klocków umożliwiający konstruowanie różnych budowli. Wykonane
z tworzywa sztucznego. Wym.: 41 x 28 x 19 cm

594045MB

219,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki - middle box

Klocki o tradycyjnym sposobie łączenia. Duże
elementy pozwalają na szybkie konstruowanie.
Wym.: od ok. 2,5 x 5 cm do 7 x 5 cm, 240 elem.

038036MB

399,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Sześciany konstrukcyjne
Klocki konstrukcyjne Morf, 160 el.

Klocki konstrukcyjne - kostki 3D

594041MB

594015MB

Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach
i kolorach. Umieszczone w poręcznym plastikowym
pojemniku z rączką. 160 elem. Wym. opak.: 28 x 20
x 11,5 cm

69,90 zł

Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach
i kolorach. Umieszczone w poręcznym plastikowym
pojemniku z rączką. 72 elem. o wym.: 3,5 x 3,5 cm.
Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki konstrukcyjne BLO

Klocki konstrukcyjne siatka

594038MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawki

Klocki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zestaw plastikowych sześciennych klocków
z żłobieniami umożliwiającymi konstruowanie
różnorodnych budowli. Można łączyć je ze sobą na
dwa sposoby - tradycyjnie i za pomocą bocznych
wypustek. 80 elem. o wym.: 3,2 x 3,2 x 3,2 cm
w 4 kolorach (zielony, żółty, czerwony, niebieski).

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 158 elem.
o wym.: 4 x 4 cm

594006MB

Klocki konstrukcyjne ażurowe

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 324 elem.
o wym.: 6 x 3 cm

89,90 zł

594016MB

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 100 elem.: śr. 5,5 cm

89,90 zł

594011MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki konstrukcyjne stokrotki

Klocki konstrukcyjne kwiatki małe

Klocki konstrukcyjne kwiatki duże

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 50 elem.
o wym.: 6 x 2 cm

594005MB

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, ok. 1500 elem.
o śr.: 2,5 cm

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

594012MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 100 elem.
o wym.: 5 x 5 cm

594010MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Klocki konstrukcyjne - platformy

Klocki konstrukcyjne koła zębate

594001MB

594014MB

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 70 elem. o wym.:
od 3 x 3 do 9 x 9 cm

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 160 elem. o wym.:
od 3,5 x 3,5 do 14,5 x 1 cm

99,90 zł

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki konstrukcyjne - ludziki

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 126 elem. o wym.:
od 4 x 4 do 6 x 8,5 cm

594007MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki - gumowe kształty
Klocki konstrukcyjne naboje

Klocki konstrukcyjne klik-klak

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 120 elem. o wym.:
4,5 x 1 do 4,5 x 6 cm

594008MB

Klocki wykonane są z bezpiecznego, miękkiego,
gumowego materiału łatwe w obsłudze, wytrzymałe.
Prosty i unikalny sposób łączenia (wsuwanie).
78 elem. w 13 kształtach i 5 kolorach, o wym. od 4 x
1,5 x 2 cm do 6 x 4 x 2 cm

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 120 elem.
o wym.: 5 x 2 x 2 cm

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

594017MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach
i kolorach. Umieszczone w poręcznym
plastikowym pojemniku z rączką
ułatwiającą przenoszenie i sprzątanie po
skończonej zabawie. Budowanie z klocków
daje niemal nieograniczone możliwości,
przez co znakomicie pobudza dziecięcą
wyobraźnię i rozwija kreatywność. Do
zestawów dołączono obrazkowe instrukcje
przedstawiające przykładowe możliwości
ich złożenia.

594047MB

55,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki-puzzle

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 300 elem.
o wym.: od 3 x 3 do 3 x 6 cm

594035MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki konstrukcyjne płatki śniegu

Klocki konstrukcyjne - kości z kołami

594004MB

594002MB

Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 340 elem. o śr.: 4 cm

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm, 160 elem. o wym.: od 4,5 x 4,5 do 2 x 6 cm

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Klocki konstrukcyjne satelita

594018MB

Klocki konstrukcyjne Chrup

Wym. opak.: 14 x 18,5 cm, 340 elem.
o wym.: od 3,5 x 3,5 do 0,5 x 7 cm

Wym. opak.: 14 x 18,5 cm, 80 elem.
o wym.: od 6,5 x 1,5 do 4,5 x 4,5 cm

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Wym. opak.: 14 x 18,5 cm, 40 elem. o wym.: 5 x 5 cm

594019MB

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

594020MB

69,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki Jeżyki, 50 el.

Zestaw klocków dla dziewczynek

132 elem., pudełko o wym.: 43 x 35 x 23 cm, wym. klocków od 2,5 x 7 x 3 cm do
4,5 x 14 x 4 cm

Zabawka wykonana z wysokiej jakości, bezpiecznego i nietoksycznego tworzywa.
Zestaw zapakowany jest w wygodne pudełko, które ułatwi przechowywanie
klocków. 50 szt. Wym.: od 3 x 3 cm do 7 x 3 cm

038069MB

038122MB

159,90 zł

59,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki

Klocki konstrukcyjne kości

Klocki Clicformers, 110 el.

Clics Junior 25 budowli

Nowoczesne klocki Clics wykonane z polipropylenu.
Do zestawów dołączono instrukcje budowy.
Wym. klocka 5 x 5 cm. 260 klocków, 40 akcesoriów.
Wym. pudełka 29 x 26 cm

Wym. podstawowego elem. 6 x 6 cm. 110
elem. o wym.: od 3,2 x 3,2 x 0,3 cm do 11 x 6
x 6 cm. W komplecie instrukcja obrazkowa do
12 przykładowych konstrukcji oraz karta z 21
nalepkami.

071015MB

071024MB

299,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

199,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Clocki Clicformers, 300 el.

Clicformers to kompozycja składająca się z siedmiu
rodzajów bazowych elementów i pięciu rodzajów
praktycznych akcesoriów. Wym. podstawowego
elem. 6 x 6 cm. 300 elem. o wym.: od 3,2 x 3,2 x 0,3
cm do 11 x 6 x 6 cm

071030MB

659,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki Clics Rollerbox 20 w 1

Duży zestaw klocków Clics w poręcznym
plastikowym pojemniku, do którego można
przymocować kółka (w zestawie). Zestaw zawiera:
463 klocki Clics, 97 akcesoriów, 38 naklejek,
instrukcje do budowy 20 różnych konstrukcji.
Wym. pojemnika: 40 x 29 x 28 cm

071026MB

479,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Klocki Waffle
Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być
łączone z podstawą. Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji. Wszystkie
klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala łączyć zestawy ze sobą zwiększając
możliwości zabawy. Wym. klocka: 10 x 10 x 1 cm
48 klocków
069001MB
59,90 zł

069002MB
069003MB
069004MB

Klocki Waffle - zestaw z kartami

50 klocków
150 klocków
170 klocków

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być
łączone z podstawą. Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, co pozwala łączyć
zestawy ze sobą zwiększając możliwości zabawy. Wym. klocka: 10 x 10 x 1 cm.
87 elem. o wym.: od 4,5 x 4,5 cm do 22 x 7 cm. W zestawie 10 kart pracy z grubego
kartonu o wym.: 21 x 25 cm. Całość w kartonie o wym.: 39,5 x 29,5 x 29,5 cm

Klocki Waffle mix 500 w kartonie

069035MB

069036MB

189,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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65,90 zł
189,90 zł
249,90 zł

Klocki konstrukcyjne wykonane z miękkiego, przypominającego w dotyku gumę
materiału. Pomniejszony rozmiar daje znacznie większą mobilność oraz całkiem
nowe możliwości. Klocki dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie.
Wym. klocka: 3,5 x 3,5 x 0,5 cm. 500 szt.

279,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Klocki mini Waffle konstruktor

Klocki mini Waffle z kartami EDU

Klocki w 8 kolorach, wykonane z elastycznego, przypominającego w dotyku gumę
materiału. W zestawie: 500 szt. klocków o wym.: 3,5 x 3,5 x 0,5 cm,
28 dwustronnych, lakierowanych kart o wym.: 21,5 x 16,8 cm, z wzorami konstrukcji.

Klocki konstrukcyjne wykonane z miękkiego, przypominającego w dotyku gumę
materiału. Pomniejszony rozmiar daje znacznie większą mobilność oraz całkiem
nowe możliwości. Klocki dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie.
Wym. klocka: 3,5 x 3,5 x 0,5 cm. 500 szt.

069039MB

069038MB

359,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

289,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na złożoną konstrukcję
budowy.

Micro Waffle, 517 el.

Micro Waffle pomagają w rozwoju zdolności manualnych i zmysłu kolorystycznego.
Z Micro Waffli można układać obrazki 2D oraz figurki 3D.
517 elem. o wym.: 2 x 2 x 0,3 cm

Mini Waffle Pastelowe 500 el.

Wym. klocka: 3,5 x 3,5 x 0,5 cm. 500 el.

069050MB

299,90 zł

069048MB

299,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Klocki Classic, 350 el.

069043MB

Zabawki

Klocki wykonane z miękkiego, przypominającego w dotyku gumę materiału.
Są solidne i proste, dzięki czemu można wznosić z nich zwarte i trwałe budowle.
350 elem. Wym.: 2-8 x 2 x 1 cm

299,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Słomki konstrukcyjne 400 el.

Zestaw słomek z tworzywa sztucznego oraz łączników, pozwalających na łatwe
i wielokrotne łączenie słomek ze sobą. Elementy zestawu umieszczone są w pudełku
z rączką, wykonanym z tworzywa sztucznego. Wym. opak.: 28 x 20 x 11,5 cm.
Dł.: 20 cm, śr.: 0,7 cm

594033MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Słomki konstrukcyjne 800 el.

Zestaw słomek z tworzywa sztucznego oraz łączników, pozwalających na łatwe
i wielokrotne łączenie słomek ze sobą. Możliwość tworzenia różnych form - od
płaskich figur po duże, bardzo skomplikowane konstrukcje. Elementy zestawu
umieszczone są w pudełku z rączką, wykonanym z tworzywa sztucznego.
Wym. opak.: 41 x 29 x 15 cm, dł. 20 cm, śr. 0,7 cm

594034MB

149,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Puzzle i układanki

Puzzle W ogrodzie

3, 4 oraz 5 elem. Wym. po złożeniu 35 x 26 cm, 21 x 23 cm i 23 x 17 cm. Od 2 lat

202144MB

39,90 zł

Pojazdy na budowie - puzzle
kilkuelementowe

500

9, 12 oraz 16 elem. Wym. po złożeniu 35 x 24 cm i 22 x 23 cm

202145MB

Puzzle Układam robaczki

Zestaw składa się z 4 układanek o zróżnicowanej
liczbie elementów (4, 5, 6 i 7). Od 2 lat.

815137MB

Puzzle W lesie

W zestawie znajdziemy 5 czteroelementowych
układanek. Wym. po złożeniu 14 x 14 cm. Od 2 lat.

39,90 zł

815103MB

www.novumedukacja.pl

25,90 zł

39,90 zł

Zwierzątka na wsi - puzzle
kilkuelementowe

Zestaw składa się z 4 układanek o zróżnicowanej
liczbie elementów (4, 5, 6 i 7). Od 2 lat.

815136MB

Infolinia: 801 003 084

39,90 zł

Gra dla najmłodszych polegająca na złożeniu 8
obrazków zwierząt morskich. Każdy obrazek składa
się z 4 puzzli, wykonanych z grubej tektury.
Łącznie 32 elementy

023266MB

35,90 zł

Baby Logic - gra edukacyjna

Gra dla najmłodszych polegająca na połączeniu
puzzli przedstawiających zwierzęta i ich mamy w 16
par. Puzzle są wykonane z grubej tektury. 32 elem.
Od 12 miesięcy.

023191MB

35,90 zł

Puzzle - pojazdy

Drewniane puzzle na podkładce przedstawiające
różne pojazdy. Wym.: 30 x 22,5 x 1 cm, 24 elem.

542086MB

32,90 zł

Puzzle i układanki

Baby puzzle

Puzzle Cztery pory roku wiosna

Puzzle cztery pory roku zima

16 elem. o wym.: 6 x 6 cm, wym.: 28 x 28 x 0,7 cm

453024MB

16 elem. o wym.: 6 x 6 cm, wym.: 28 x 28 x 0,7 cm

49,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Puzzle - pojazdy budowlane

Drewniane puzzle na podkładce przedstawiające
różne pojazdy. Wym.: 30 x 22,5 x 1 cm, 24 elem.

542087MB

32,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawki

Z drewnianych elementów
dzieci układają kolorowy
obrazek przedstawiający
daną porę roku. Ułatwieniem
są małe fragmenty obrazka
na podkładce. Puzzle
stymulują rozwój analizatora
wzrokowego, koordynację
wzrokowo-ruchową oraz
wzbogacają słownictwo.

453027MB

Lato na wsi

Wiosna w zoo

Drewniane puzzle przedstawiające wesołe
zwierzątka. 24 elem. Wym.: 30 x 22,5 cm

317055MB

Drewniane puzzle przedstawiające wesołe
zwierzątka. 24 elem. Wym.: 30 x 22,5 cm

35,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

49,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

317056MB

35,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Puzzle W gospodarstwie

Kto pływa w stawie, a kto chrupie marchewkę? Ułóżcie puzzle i poznajcie
mieszkańców gospodarstwa. Zabawa z dużymi puzzlami rozwija małą
motorykę, ćwiczy spostrzegawczość i cierpliwość. Do zestawu dołączono
11 dużych figurek, aby pobudzająca wyobraźnię zabawa trwała jeszcze
dłużej. 20 elem. Wym.: 48 x 32 cm

815145MB

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi
elementami. Długi sznurek. Ryzyko uduszenia.

Puzzle 24 elem. - farma

Puzzle po ułożeniu tworzą obraz zwierzątekmieszkańców lasu, farmy lub łąki. Puzzle
zapakowane są w zabawne i praktyczne pudełka
w kształcie krowy, sowy lub wiewiórki. Elementy
są duże i łatwe do układania, co umożliwia małym
dzieciom wygodne chwytanie i zachęca do
układania. 24 elem. o wym. ok. 8 cm. Wym. po
ułożeniu 42 x 30 cm

202126MB

Puzzle Farma

Puzzle obserwacyjne Ogród

59,90 zł

Zabawa dzieli się na dwa etapy: ułożenie obrazka,
a następnie wyszukiwanie na ilustracji elementów
znajdujących się w ramce układanki. Puzzle
wykonane z grubego kartonu. 40 elem. Wym. po
złożeniu 48 x 68 cm

Piękne puzzle przedstawiające życie na farmie. Po
ułożeniu obrazka, równie ciekawym zadaniem będzie
wyszukiwanie elementów rysunku znajdujących
się na krawędzi puzzli. Puzzle pozwalają rozwijać
umiejętność obserwacji i ćwiczyć pamięć wzrokową.
35 elem. Wym.: 61 x 38 cm

815124MB

202095MB

49,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Puzzle 24 elem. - sowa

Puzzle Świat dinozaurów 100 elem.

Puzzle po ułożeniu tworzą obraz ze zwierzątkami.
Puzzle zapakowane są w zabawne i praktyczne
pudełko. Elementy są duże i łatwe do układania,
co umożliwia małym dzieciom wygodne chwytanie
i zachęca do układania. 24 elem. o wym. ok. 8 cm.
Wym. po ułożeniu 42 x 30 cm

202128MB

59,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Puzzle z zabawnym obrazkiem przedstawiającym
prehistoryczne gady. Wysoką jakość, nasycenie
kolorów i bezpieczeństwo układania zapewnia
kalandrowany papier odbijający światło
i wykorzystanie materiałów ekologicznych.
Wym. po złożeniu 41 x 27,8 cm

144365MB

17,90 zł

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

www.novumedukacja.pl

59,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Puzzle Kubuś Puchatek - zestaw

W zestawie: Puzzle Kubuś Puchatek - Zima 160
el., Puzzle Kubuś Puchatek - Rzeka 160 el., Puzzle
Kubuś Puchatek - Wędkowanie 160 el., Puzzle
Kubuś Puchatek - Kłapouchy 160 el.

144294MB

38,70 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Magnetyczne formy z białą planszą

Zestawy zawierają drewniane, kolorowe, geometryczne elementy, z których można
układać wiele ciekawych obrazków oraz karty z propozycjami wzorów, które można
ułożyć za pomocą kolorowych magnesów. Wszystko zamknięte jest w drewnianej
walizeczce-pudełku z magnetyczną planszą. Zabawki edukacyjne, dzięki którym
dzieci poznają kształty geometryczne, pobudzają wyobraźnię i kreatywność.
42 elem. 20 kart. Wym.: 32,5 x 32 x 6 cm

202034MB

139,90 zł

Magnetyczne formy z czarną planszą

Zestawy zawierają drewniane, kolorowe, geometryczne elementy, z których można
układać wiele ciekawych obrazków oraz karty z propozycjami wzorów, które można
ułożyć za pomocą kolorowych magnesów. Wszystko zamknięte jest w drewnianej
walizeczce-pudełku z magnetyczną planszą. Zabawki edukacyjne, dzięki którym
dzieci poznają kształty geometryczne, pobudzają wyobraźnię i kreatywność.
35 elem. 20 kart. Wym. walizki 30 x 30 x 3,7 cm

202096MB

139,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Puzzle magnetyczne Ubranka

Puzzle magnetyczne Samochody

Wspaniała zabawa zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Polega na układaniu
kolorowych elementów na tablicy magnetycznej. Dzięki temu puzzle nie gubią
się i można bawić się nimi także w podróży. Dzieci mogą ułożyć na podstawie
załączonych kart 8 podstawowych zestawów lub zestawiać elementy dowolnie,
według własnej wyobraźni. 38 elem. Wym. planszy: 24 x 17 cm

041112MB

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Wspaniała zabawa zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Polega na układaniu
kolorowych elementów na tablicy magnetycznej. Dzięki temu puzzle nie gubią
się i można bawić się nimi także w podróży. Dzieci mogą ułożyć na podstawie
załączonych kart 8 podstawowych zestawów lub zestawiać elementy dowolnie,
według własnej wyobraźni. 41 elem. Wym. planszy: 24 x 17 cm

041114MB

Zabawki

Puzzle i układanki

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Puzzle magnetyczne Farma

Wspaniała zabawa zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Polega na układaniu
kolorowych elementów na tablicy magnetycznej. Dzięki temu puzzle nie gubią
się i można bawić się nimi także w podróży. Dzieci mogą ułożyć na podstawie
załączonych kart 8 podstawowych zestawów lub zestawiać elementy dowolnie,
według własnej wyobraźni. 24 elem. Wym. planszy: 24 x 17 cm

041113MB

39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

wszystkie ceny są cenami brutto

Układanka magnetyczna z tablicą

Drewniane pudełko o wym. 30,2 x 23,1 x 3,5 cm z tablicą i 104 magnesami. o wym.:
od 1,8 x 0,8 x 0,2 cm do 7,4 x 3,4 x 0,2 cm. Dodatkowo w zestawie 6 kawałków
kredy o dł.: 8 cm oraz wskaźnik z magnesem i gąbką o dł. 11,5 cm

574009MB

59,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
Produkt zawiera magnesy. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg
oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

pomoce@novumedukacja.pl
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Gry
Piramidka

Gra polega na ustawieniu na płytkach jak najwyższej
wieży z krążków o wylosowanych kolorach. Gra uczy
koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz
logicznego myślenia. W zestawie znajduje się: 16
płytek z kolorowymi kółkami, 62 elem. o śr. 2,2 i wys.
1,2 cm w sześciu kolorach, kolorowa kostka do gry,
instrukcja.

073009MB

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Pędzące żółwie - gra planszowa
Gra zręcznościowa, polegająca na układaniu jak
najwyższej wieży, poprzez przenoszenie klocków
z dołu wieży na szczyt. Gra ćwiczy koncentrację
i zręczność. 54 elem. o wym.: 7,5 x 2,5 x 1,5 cm

Celem gry jest doprowadzenie swojego żółwia do
sałaty. Jeżeli podczas gry kilka żółwi spotka się na
jednym polu, wskakują jeden na drugiego z nadzieją,
że uda im się przebyć część trasy na skorupce
innego żółwika. Zawartość: plansza, 5 żółwi, 5 płytek
z żółwiami, 52 karty, instrukcja.

105015MB

074003MB

Gra Jenga

119,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3
lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami. Nie służy do
przewożenia dzieci. Produkt może być montowany tylko przez
osobę dorosłą.

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Wyścig małp - gra

Małpy chcą się ścigać: wszystkie zaczynają się
wspinać na palmy w tym samym czasie i każda
z nich chce wygrać. Wybierz swój następny ruch
ostrożnie, ponieważ małpa może ześlizgnąć się
z liści! Która z małp najszybciej dotrze do ukrytych
kokosów? Elementy wykonane z drewna.
W zestawie plansza o wym.: 37 x 37 x 1 cm, 4 palmy
o wys. 32 cm, 4 małpki o wym.: 3,5 x 3,5 x 2 cm,
4 spinacze o wym.: 9 x 2 x 1 cm

532139MB

199,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Gra planszowa Ślimak - czterolistna koniczynka

Gra o wielu wariantach, ułatwiająca naukę nazw zwierząt, kolorów i wspomagająca
umiejętność liczenia. Wykonana z drewna. Zawiera 4 podkładki i 36 elementów
przedstawiających 6 gatunków zwierząt w 6 różnych kolorach oraz 2 kostki.
Wym. podkładek: 30 x 6,5 x 1 cm, wym. zwierzątek ok.: 5 x 5 x 1 cm, wym.
kostek: 3 x 3 x 3 cm

Pomoc zawierająca 2 gry, przeznaczona do pracy i zabawy z dziećmi
z zaburzeniami mowy. W łatwy i ciekawy sposób dziecko ćwiczy wymowę, bawiąc,
edukuje i wspomaga proces przeprowadzenia przyjemnych i efektywnych zajęć
logopedycznych. Gra logopedyczna „Ślimak” ćwiczy artykulację głosek: ś, ź, ć, dź
oraz słuchowe różnicowanie głosek dźwięcznych/bezdźwięcznych. Do gry potrzebne
są: kostka, pionki i długopis. Natomiast „Czterolistna koniczynka” służy do ćwiczeń
poprawnej artykulacji głosek: sz, ż, cz, dż oraz ich słuchowego różnicowania.
W zestawie: 72 obrazki z głoskami sz, ż, cz, dż, 16 pionków, kostka, dwustronna
plansza o wym.: 40 x 32,5 cm

542088MB

108011MB

Gra - wyścig zwierząt

109,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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39,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Ratuj króliczki - gra

Park dinozaurów - gra

Gracze starają się doprowadzić 3 zwierzątka do ich
kryjówki w drzewie. Muszą jednak uważać na kota,
który depcze im po piętach. W zestawie: plansza
o wym.: 26 x 26 cm, składane drzewo, 2 żetony do
zamocowania na drzewie, 2 kostki, 4 figurki,
4 karty-przysmaki.

Zadaniem graczy jest uratować wszystkie dinozaury,
zanim skończy się czas. gracze rzucają specjalną
kostką i przemieszczają dinozaury po Parku. Po
drodze muszą odnajdywać różne obiekty oraz
uważać na Tyranozaury. W grze liczy się dobra
pamięć oraz taktyka, nie ma tu rywalizacji między
graczami, wszyscy mają wspólny cel. W zestawie:
dwustronna plansza parku o wym.: 26 x 26 cm,
kostka, meteoryt, 8 żetonów obiektów, 8 żetonów
tyranozaurów, 4 drewniane figurki dinozaurów.

063033MB

063032MB

Kotek Psotek - gra

59,90 zł

59,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

063025MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawki

Gry

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Jest wspaniały letni dzień. Króliczki bawią się
w swojej norce. Nagle zaczyna padać deszcz
i norka wypełnia się wodą. Króliki bardzo nie chcą
zamoczyć futerka. Gracze rzucają kolorową kostką
i starają się uratować jak najwięcej króliczków. Gra
uczy rozpoznawania kolorów oraz liczenia. Bardzo
duże drewniane elementy i proste zasady sprawiają,
że gra świetnie nadaje się dla najmłodszych dzieci.
Zawartość pudełka: plansza o wym.: 23,5 x 24 cm,
25 drewnianych pionków króliczków o wys.: 5,5 cm,
kostka o wym.: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm

Imionki - gra
Świetna gra na spostrzegawczość. Jak dużo
pasujących do siebie piktogramów jesteś w stanie
znaleźć? Czy dodanie do nich kolorów sprawi,
że gra będzie łatwiejsza, czy trudniejsza? Dwa
warianty rozgrywki. Zawartość: 10 dwustronnych
plansz o wym.: 29,5 x 20 cm, 54 karty
z piktogramami o wym.: 6 x 9 cm, 50 żetonów
w 5 kolorach o śr.: 1,7 cm, 2 kości, klepsydra.

Imionki to kreatywna gra karciana dla małych
i dużych, która ćwiczy kreatywność, pamięć i refleks.
Jak grać? Gracz odsłania kartę z wierzchu talii.
Jeśli stworek pojawia się na stole po raz pierwszy,
gracz nadaje mu imię, np. Pan Arbuz. Jeśli stworek
pojawia się na stole po raz kolejny, to osoba, która
jako pierwsza przypomni jego imię, dostaje punkt.
Wym. pudełka 19 x 19 x 3,6 cm.
Zawartość opakowania: 55 kolorowych kart o wym.:
12 x 8 cm, instrukcja.

041144MB

164183MB

Kropka w kropkę - gra planszowa

75,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

35,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Gra Bingo

Realistyczna gra w bingo. Elementy wykonane
z metalu i tworzywa sztucznego. W zestawie:
metalowy bęben o śr. 14 cm, plansza o wym.: 15 x
32 cm, 24 karty, 75 kulek, 150 kolorowych żetonów.

309085MB

89,90 zł

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Super Farmer - wersja jubileuszowa
Owocowa wieża

Układanka przestrzenna do nauki rozpoznawania kolorów, kształtów, nazw owoców.
Poruszając się zgodnie ze wskazówkami kostki z owocami i kolorami należy uzupełnić
swoją planszę i położyć na uzupełnionej planszy innego gracza. Wieża nie może się
przewrócić. 60 elem. Wym.: 16 x 16 x 31 cm

453010MB

139,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

Jesteś hodowcą zwierząt i chcesz zostać super farmerem. Twoje zwierzęta
rozmnażają się, a to przynosi ci zysk. Możesz zamieniać wyhodowane zwierzęta na
inne, jeśli uznasz, że to się opłaca. Aby zwyciężyć, musisz jako pierwszy uzyskać
stado złożone co najmniej z konia, krowy, świni, owcy i królika. Zawartość:
4 plansze, 2 dwunastościenne kostki, 120 kartoników z obrazkami zwierząt,
6 plastikowych figurek psów, instrukcja.

164024MB

99,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Przechowywanie

Pojemnik do przechowywania
Koszyk

Różne kolory, sprzedawane losowo.
Wym.: 36,8 x 25,5 x 14,2 cm

075088MB

Różne kolory, sprzedawane losowo.
Wym.: 30,5 x 20 x 11 cm

7,90 zł

075051MB

Pojemnik transparentny
Transparentne pojemniki do przechowywania pomocy dydaktycznych, gier i różnych
drobiazgów.
2 l, wym.: 20,5 x 17 x 9,5 cm
075067MB
7,90 zł

075068MB
075069MB
075070MB

Pojemniki do przechowywania wykonane z tworzywa
sztucznego.
825073MB poj. 7 l, wys. 13 cm
25,90 zł

Midi koszyk

9 l, wym.: 33 x 25 x 19 cm
15 l, wym.: 38 x 28,5 x 21,6 cm
20 l, wym.: 43 x 33 x 21,6 cm

19,90 zł
22,90 zł
27,90 zł

4,50 zł

29,90 zł
42,90 zł

Funkcjonalny, wielozadaniowy pojemnik, który można wykorzystać w wielu
miejscach, do przechowywania różnych przedmiotów codziennego użytku dokumentów, odzieży, zabawek, itp., z tablicową naklejką, idealną do opisu
zawartości.
15L, wym.: 38,4 x 28,3 x 19,9 cm
825067MB
29,90

825068MB

30L, wym.: 48,5 x 36 x 25 cm

zł
49,90 zł

Pojemnik z misiami 55 L - szarobeżowy

Regały z pojemnikami są bardzo dobrym
rozwiązaniem do przechowywania w małych
przestrzeniach. Wykonane bardzo estetycznie,
z wysokiej jakości, bezpiecznego materiału.
Wym. koszyka: 19 x 28,3 x 13 cm

506

poj. 10 l, wys. 16 cm
poj. 19 l, wys. 18,5 cm

Pojemnik z etykietą tablicową

Komoda z 3 pojemnikami

825054MB

825074MB
825075MB

Pojemniki do przechowywania w stonowanych,
pastelowych kolorach, z ozdobnymi otworami
w kształcie misiów. Wyposażone w pokrywę oraz
duże kółka. Wykonane z tworzywa sztucznego.
Wym.: 54 x 40 x 38 cm

Komoda z 4 pojemnikami
Wym. komody: 24 x 29,5 x 64 cm

99,90 zł

825082MB

www.novumedukacja.pl

139,90 zł

825090MB

Infolinia: 801 003 084

99,90 zł

Zabawki ogrodowe

Zabawki ogrodowe

Duży zestaw do piasku

Zestaw zapakowany w kartonowe sztywne pudło, które zawiera: 5 szt. młynków, 10 szt. wiaderek, 10 małych łopatek, 10 dużych łopatek, 30 szt. różnych foremek, 10 szt. grabek.

069008MB

359,90 zł

OSTRZEŻENIE: W przypadku dzieci poniżej 3 lat wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawki

Aż 35 elementów!

Mały zestaw do piasku

Zestaw zapakowany w kartonowe pudło, które zawiera: 5 szt. konewek, 5 wiaderek,
5 małych łopatek, 15 szt. różnych foremek, 5 szt. grabek. Dł. elem. do 26 cm

069017MB

149,90 zł

OSTRZEŻENIE: W przypadku dzieci poniżej 3 lat wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Ryzyko
zadławienia małymi elementami.

Aż 50 elementów!
Duży zestaw do piasku BIO

Duży zestaw 50 elementów do zabaw z piaskiem w stonowanych kolorach,
wykonany w 100% z materiałów z recyklingu (w tym przynajmniej 90% z polietylenu
uzyskanego z trzciny cukrowej). Zawartość: wiaderko o śr. 16 cm i wys. 13 cm,
10 szt.; łopatka o dł. 40 cm, 5 szt.; łopatka o dł. 24 cm, 7 szt.; grabki o dł. 21 cm,
7 szt.; łopatka z okrągłym dnem o dł. 24 cm, 4 szt.; konewka o wym.: 16 x 18 cm,
4 szt.; sitko o śr. 14 cm, 5 szt.; foremki w różnych kształtach, 8 szt. Od 2 lat.

609057MB

559,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Łopatka zucha

Łopatka średnia

Łopatka na plażę i do piaskownicy.
Wym.: 13 x 52,5 cm. Od 12 miesięcy.

069029MB

Łopatka do zabaw z piaskiem. Różne kolory,
wysyłane losowo. Wym.: 9 x 25 cm. Od 2 lat.

5,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

069027MB

2,50 zł

Łopatka i grabki

Plastikowy zestaw do zabaw z piaskiem. Różne
kolory, wysyłane losowo. Dł.: 9,5 x 25 cm. Od 2 lat.

069020MB

5,50 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Konewka Green Bean

Wiaderko Green Bean

Konewka

1 szt. Różne kolory, sprzedawane losowo.
Wys.: 17 cm, gł.: 11 cm, śr.: 15 cm. Od 2 lat.

609003MB

12,90 zł

Poj. 1,5 L. Wym.: 11 x 27 x 21 cm

609063MB

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Wiaderko do piasku

Wiaderko z uchwytem, do zabaw z piaskiem.
Wykonane z wysokiej jakości wytrzymałego
tworzywa sztucznego. Poj. 2,5 L. Wym.: 17 cm.
Od 2 lat.

Wiaderko Kaja

609056MB

069028MB

Poj.: 2,5 L. Śr.: 19 cm, wys.: 15,5 cm

22,90 zł

Wiaderko z falistymi żłobieniami, które świetnie
nadaje się do formowania babek z piasku. Różne
kolory, wysyłane losowo. Wym.: 13 x 15 cm. Od 2 lat.

12,90 zł

4,50 zł

609064MB

15,90 zł

Zestaw do piasku

Wiaderko z sitkiem, grabki, łopatka oraz 3 foremki
do piasku. Różne kolory, sprzedawane losowo.
Wys.: 10 cm

069019MB

9,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Komplet do piasku Akwarium 7 elem.

Foremki do piasku - pojazdy

Zestaw foremek - lody

038095MB

531151MB

7-elementów (przezroczyste wiaderko 2 L, sitko,
łopatka, grabki, dwie foremki oraz konewka).
Wym.: 17 x 17 x 15 cm. Od 12 miesięcy.

25,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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Foremki w kształcie różnych środków transportu samochód, dwie łódki i helikopter. 4 szt. Wym. ok.:
13 x 9 cm. Od 18 miesięcy.

13,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

www.novumedukacja.pl

W zestawie: pojemnik na lody, łyżka do nakładania,
3 foremki miseczki, 3 foremki wafelki.
Wym.: 17 x 15 x 9 cm. Od 18 miesięcy.

531004MB

22,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Taczka

Taczka gigant zielona

1 szt. Wym.: 60 x 24 x 26 cm. Od 2 lat.

609004MB

Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Dł.: 77 cm. Od 12 miesięcy.

76,90 zł

038107-1MB

79,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawki ogrodowe

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Bezpieczne miejsce do zabaw dla 6 maluchów. Stół posiada zaokrąglone boki oraz
łatwą do sprzątania gładką powierzchnię. Maksymalna waga jednego dziecka 23 kg.
Wym.: 100 x 93 x 53,5 cm. Od 3 lat.

Piaskownica w kształcie żółwia z pokrywą. Mieści do 70 kg piasku.
Wym.: 109 x 119 x 38 cm. Od 1 do 6 lat.

107082MB

259,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

107078MB

429,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Zabawki

Duży stolik piknikowy - zielono-żółty

Żółwiowa piaskownica jasnozielona

Piaskownica Plac budowy

Z takim stołem zabawa na dworze to prawdziwa frajda! Powierzchnia do zabawy
wodą została wyposażona w zaskakujące i gwarantujące moc wrażeń morskie
atrakcje. Mechanizm do tworzenia sztucznych fal, opuszczana kotwica, maszt
z bocianim gniazdem dla pirata, ślizgi wodne oraz armatka pryskająca strumieniem
wody - to jedynie nieliczne z wielu atrakcji, jakie kryje w sobie ta niezwykła zabawka.
Wym.: 101 x 71 x 80 cm. Od 2 lat.

Najwyższej jakości oryginalny produkt do zabawy z piaskiem i wodą. Zestaw
wyposażony w wielkie interaktywne ramię koparki zakończone łyżką, zamocowane
tak, by nie wyrzucać piasku poza piaskownicę oraz mechanizm regulujący przepływ
wody. Dodatkowo, produkt zawiera 2 wywrotki, szlaban, dźwig oraz mosty. Stół
podzielony jest na dwie części: większa zawiera koparkę i przeznaczona jest na
piaskownicę, mniejsza posiada kanał wodny z wyspą, most łączący wyspę z placem
budowy i dźwig. W zestawie znajduje się parasol, który osłoni maluchy przed ostrym
słońcem. Po skończonej zabawie na stół można nałożyć pokrywę, która stanowi
dodatkową powierzchnię do zabawy oraz chroni piasek przed deszczem.
Wym.: 136 x 55 x 112 cm. Od 2 do 6 lat.

107282MB

107258MB

Statek piracki

499,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

wszystkie ceny są cenami brutto

799,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

pomoce@novumedukacja.pl
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Moja pierwsza zjeżdżalnia
Stabilna, bezpieczna zjeżdżalnia dla najmłodszych. Drabinka ma dwa szerokie
schodki i wygodne poręcze, a ślizg o długości 95 cm umożliwia łagodny zjazd.
Zjeżdżalnię charakteryzuje wysoka jakość i trwałość. Jest przystosowana do
intensywnego użytkowania i odporna na szkodliwe czynniki atmosferyczne (opady
i promieniowanie UV). Wym.: 120 x 47 x 72 cm, od 18 miesięcy.

107239MB
107240MB

niebieska
różowa

189,90 zł
189,90 zł

OSTRZEŻENIE: Wyłącznie do użytku domowego. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby
dorosłej.

Super małpi gaj - zielony

Wielka zjeżdżalnia zielona

Wykonane z kolorowego, trwałego tworzywa sztucznego, posiadają uchwyty na
końcu schodków, chroniące dziecko przed upadkiem. Wyposażone w ślizg o dł.
180 cm, wysokie ścianki boczne i zaokrąglone krawędzie, bezpieczne dla każdego
malucha. Wym.: 213 x 122 x 134 cm. Waga 18 kg. Od 2 do 6 lat.

107071MB

Posiada dwie zjeżdżalnie, mniejsza z nich po odwróceniu utworzy drabinkę. Boczne
ściany zestawu imitują ściany skalne, po których dzieci mogą się wspinać na
platformę. Dodatkowo wyposażony w tunel, który może pełnić rolę kryjówki podczas
zabawy w chowanego. Wys. podestu 90 cm. Wym.: 335 x 140 x 168 cm. Od 3 do
8 lat.

Leśna zjeżdżalnia

107066MB

454012MB

1 799,90 zł

OSTRZEŻENIE: Wyłącznie do użytku domowego. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby
dorosłej.

599,90 zł

OSTRZEŻENIE: Wyłącznie do użytku domowego. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby
dorosłej.

Drabinki umieszczone po obu stronach zestawu pozwalają wspiąć się na platformę,
z której można dostać się na zjeżdżalnię. Z tyłu znajduje się ławeczka, która może
być montowana w dwóch pozycjach. Doskonałe miejsce do zabawy i ćwiczeń
ruchowych. Wym.: 200 x 125 x 139 cm. Od 3 do 10 lat.

1 999,90 zł

OSTRZEŻENIE: Wyłącznie do użytku domowego. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby
dorosłej.

Domek z patio naturalny
Stacja, sklep, boisko, szkoła - każda ścianka boczna daje inną możliwości zabawy.
Mamy tu: ściankę z wmontowanym koszem do gry w koszykówkę oraz bramką do
gry w piłkę nożną, ściankę - sklep warzywny z bankomatem, ściankę - budynek
szkoły oraz ściankę - stację benzynową. Wym.: 140 x 124 x 147 cm. Od 1,5 do 6 lat.

Domek wyposażony w część kuchenną z palnikami, piecykiem, półką na naczynia
oraz kominek. Ponadto drzwi na zawiasach ze szczeliną na listy i obszerne
okna. Przez jedno z okien dzieci serwują gościom posiłki z kuchni prosto na stół
piknikowy. 19-częściowy zestaw akcesoriów zawiera zabawkowe jedzenie, naczynia
i telefon. Elektroniczny dzwonek wydaje 6 zabawnych dźwięków. Wym.: 160 x 93 x
120 cm. Od 18 miesięcy. Produkt wymaga baterii (nie ma w zestawie).

107061MB

107277MB

Domek interaktywny czerwony

1 699,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.
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1 399,90 zł

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia małymi elementami.

Infolinia: 801 003 084

Tunel prosty

Śr.: 46 cm, dł.: 180 cm

520001MB

49,90 zł

Dodatkowe moduły do kolorowej gąsienicy

Dżungla

Zestaw 4 dodatkowych modułów do przedłużania tunelu – gąsienicy.
Wym.: 170 x 100 x 61 cm. Od 3 lat.

454014MB

Zjeżdżalnia wyposażona dodatkowo w sekretne przejścia oraz siatkę do wspinania.
Wym.: 160 x 160 x 137 cm. Od 3 do 8 lat.

999,90 zł

OSTRZEŻENIE: Wyłącznie do użytku domowego. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby
dorosłej.

107064MB

1 499,90 zł

Zabawki

Zabawki ogrodowe

OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3
lat. Produkt może być montowany tylko przez osobę dorosłą.
Przechowywać z dala od otwartego ognia. Materiał łatwopalny.

OSTRZEŻENIE: Wyłącznie do użytku domowego. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby
dorosłej.

Kolorowa gąsienica

Tunel-gąsienica złożony z 4 modułów, w tym głowy i ogona. Elementy
w intensywnych kolorach zachęcają dzieci do przechodzenia, wspinania się
i zabawy. Gąsienica może być przedłużana za pomocą dodatkowych modułów.
Wym.: 217 x 100 x 108 cm. Od 3 lat.

454013MB

1 299,90 zł

OSTRZEŻENIE: Wyłącznie do użytku domowego. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby
dorosłej.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Realizacje Novum
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NOVUM, pewny partner w biznesie!
Od 1996 roku dokładamy wszelkich starań, by nasza marka kojarzona była z najlepszą jakością,
a sprawdzone rozwiązania zapewniły wieloletnią radość z zabawy i satysfakcję z użytkowania
naszych urządzeń. Ze stale poszerzaną, dostosowaną do potrzeb rynku ofertą docieramy co
roku do 10 tyś. odbiorców w Polsce. Działamy prężnie za granicą, współpracujemy z 40 krajami
na świecie (należą do nich między innymi Niemcy, Holandia, Szwecja, Słowenia, Litwa, Stany
Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Firma NOVUM to ludzie, to zgrany zespół doskonale
wykwalifikowanych pracowników, którzy łączą pasję, zaangażowanie, doświadczenie i kreatywność
budując wspólnie markę. Zaufaj naszemu doświadczeniu oraz bogatej i fachowej wiedzy na temat
projektowania, produkcji i budowy placów zabaw!

Pełna oferta placów zabaw NOVUM znajduje się na naszej stronie internetowej

www.novumedukacja.pl
Planujesz inwestycję? Masz pytania?
Zadzwoń do nas, napisz lub umów się z jednym z naszych konsultantów terenowych, mapa kontaktów
znajduje się na okładce tego katalogu. Ceny naszych urządzeń znajdziesz na stronie internetowej przy
produktach oraz w osobnym cenniku.

Infolinia 801 003 084

PLACE ZABAW
Zróżnicowana oferta z
kompleksowym wyposażeniem
placów zabaw dla dzieci. Od
niskich urządzeń dla maluchów,
po skomplikowane, złożone
konstrukcje dla starszaków.

REW ITALIZACJE TERENÓW
ZIELONYCH
Fachowa realizacja
dużych inwestycji takich
jak rewitalizacje i
zagospodarowanie terenów
zielonych ( parków czy
skwerów). Dobrze wyposażone
i funkcjonalne przestrzenie
publiczne to nasza specjalność.

URZĄDZENIA FITNESS

URZĄDZENIA
STREET WORKOUT

Profesjonalne, trwałe i
bezobsługowe urządzenia
siłowni zewnętrznych
wspierające rozwój aktywności
fizycznej występujące w dwóch
wersjach - montowane do
pylonu oraz wolnostojące.

Bogata oferta wysokiej
jakości, solidnych urządzeń
do wykonywania ćwiczeń
kalistenicznych, czyli opartych
o trening z wykorzystaniem
masy własnego ciała.

SERW IS
Oferujemy fachowy serwis i
dostosowane do potrzeb naszych
klientów pakiety serwisowe.
Dzięki naszej pomocy masz
pewność, że zakupione
wyposażenie będzie służyło
przez lata.

PLACE ZABAW DLA PSÓW
Wysokiej jakości urządzenia do
aranżacji wybiegów i placów
zabaw dla czworonogów.
Psi plac zabaw to atut
nowoczesnych, pełnych energii
miast, osiedli projektowanych
z myślą o wysokiej ergonomii
użytkowej.

urządzenia są dostępne
ze słupami drewnianymi
lub metalowymi o
przekroju kwadratowym

dwie wersje
wykonania do wyboru:
Ekstra Plus Ocynk i
Metal Plus

Ekstra Plus

Metal Plus

w wersji Ekstra Plus
Ocynk elementy nośne
to słupy z drewna
klejonego warstwowo
wzdłużnie ryflowane,
montowane na kotwach

w wersji Metal Plus
słupy nośne są wykonane
z wysokiej jakości stali,
montowane bezpośrednio
w gruncie

daszki i zabezpieczenia
wykonane są z trwałej
płyty HDPE

zestawy posiadają
antypoślizgowe podesty

CHARAKTERYSTYKA KOLEKCJI

Quadro
516
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Infolinia: 801 003 084

Quadro to kolekcja, która cieszy się dużą popularnością. Urządzenia
oferują wspaniałą zabawę zarówno młodszym, jak i starszym
Więcej urządzeń
z kolekcji Quadro
na naszej stronie
internetowej
www.novumedukacja.pl

dzieciom. Na ich atrakcyjność wpływają różne rodzaje zjeżdżalni,
urozmaicone wejścia, ścianki wspinaczkowe, linaria, tunele oraz
wiele dodatkowych atrakcji w postaci gier, manipulacji i ruchomych
elementów, które stanowią doskonałe miejsca spożytkowania
dziecięcej energii.

wszystkie ceny są cenami brutto

pomoce@novumedukacja.pl
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Bestsellery
w kolekcji

Quadro
245
545

A

1287
358
708

A

305
560

12432

285
570

313
659

A

1263
443
743

360
660

A

1254

Wiek

Liczba
użytkowników

Maksymalna
wysokość
upadku

Pole całkowitej
strefy
bezpiecznej

Długość

Wysokość

Szerokość

wersja
drewno

1287EPZN

0+

11

1m

27 m2

3,58 m

2,45 m

1,86 m

•

1287MP

0+

11

1m

27 m2

3,58 m

2,45 m

1,86 m

12432EPZN

0+

10

1m

29 m2

3,03 m

2,88 m

2,46 m

•

1263EPZN

3+

12

1m

33 m2

3,13 m

4,43 m

3,34 m

•

1263MP

3+

12

1m

33 m2

3,13 m

4,43 m

3,34 m

1254EPZN

0+

20

1m

36,5 m2

4,22 m

3,6 m

3,31 m

1254MP

0+

20

1m

36,5 m2

4,22 m

3,6 m

3,31 m

Numer
katalogowy
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422
772

www.novumedukacja.pl

Infolinia: 801 003 084

wersja
metal

•

•
•
•

Nowa
ko

481
835

tyka
rys
lo

Zapytaj
o urządzenia
QUADRO w
nowej wersji
kolorystycznej

801 003 084

A

430
730

12156

Numer
katalogowy

12156EPZN

Wiek

Liczba
użytkowników

Maksymalna
wysokość
upadku

Pole całkowitej
strefy
bezpiecznej

Długość

Wysokość

Szerokość

wersja
drewno

0+

12

1m

51 m2

4,81 m

4,3 m

2,36 m

•

wszystkie ceny są cenami brutto
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wersja
metal
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urządzenia są dostępne
ze słupami drewnianymi
lub metalowymi o
przekroju okrągłym

dwie wersje
wykonania do wyboru:
Ekstra Plus Ocynk i
Metal Plus

Ekstra Plus

Metal Plus

w wersji Ekstra Plus
Ocynk elementy nośne
to słupy z drewna
klejonego warstwowo
wzdłużnie ryflowane,
montowane na kotwach

w wersji Metal Plus
słupy nośne są wykonane
z wysokiej jakości stali,
montowane bezpośrednio
w gruncie

daszki i zabezpieczenia
wykonane są z trwałej
płyty HDPE

zestawy posiadają
antypoślizgowe podesty

CHARAKTERYSTYKA KOLEKCJI

Orbis
520
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Infolinia: 801 003 084

Tradycyjna, jedna z pierwszych kolekcji NOVUM. Okrągłe słupy
nadają jej lekkości, a mnogość oferowanych urządzeń sprawia,
Więcej urządzeń z
kolekcji Orbis na naszej
stronie internetowej
www.novumedukacja.pl

że spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających
użytkowników. Platformy, wieże, baszty czy rozbudowane zestawy
zapewnią fantastyczną, niczym nieskrępowaną zabawę, a okazałe
statki dostarczą niezapomnianych przygód.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Bestsellery
w kolekcji

Orbis
371
721

1139

A

121
421

647
997

1132
A

254
604

371
721

A

485
785

1118

Wiek

Liczba
użytkowników

Maksymalna
wysokość
upadku

Pole całkowitej
strefy
bezpiecznej

Długość

Wysokość

Szerokość

wersja
drewno

1139EPZN

3+

14

1,2 m

41 m2

6,47 m

3,71 m

2,95 m

•

1139MPN

3+

14

1,2 m

41 m2

6,47 m

3,71 m

2,95 m

1132EPZN

3+

4

1,2 m

23 m2

3,71 m

1,21 m

2,95 m

1132MPN

3+

4

1,2 m

23 m2

3,71 m

1,21 m

2,95 m

1118EPZN

3+

10

1m

33 m2

4,85 m

2,54 m

1,86 m

1118MPN

3+

10

1m

33 m2

4,85 m

2,54 m

1,89 m

Numer
katalogowy
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Infolinia: 801 003 084

wersja
metal

•
•
•
•
•

Nowa
ko

tyka
rys
lo

Zapytaj
o urządzenia
ORBIS w
nowej wersji
kolorystycznej

801 003 084

391
741

11120

859
1160

Wiek

Liczba
użytkowników

Maksymalna
wysokość
upadku

Pole całkowitej
strefy
bezpiecznej

Długość

Wysokość

Szerokość

wersja
drewno

11120EPZN

3+

22

1,2 m

54 m2

3,91 m

8,59 m

5,5 m

•

11120MPN

3+

22

1,2 m

54 m2

3,91 m

8,59 m

5,55 m

Numer
katalogowy

wszystkie ceny są cenami brutto
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wszystkie elementy
drewniane wykonane
z niezwykle trwałego
drewna akacjowego robinii

element konstrukcyjny
kolekcji - okrągłe słupy
z wysokiej jakości stali
nierdzewnej montowane
bezpośrednio w gruncie,
zakończone osłonami z
drewna akacjowego

liny polipropylenowe
z rdzeniem stalowym
odporne na warunki
atmosferyczne

wszystkie łączniki
wykonane ze stali
nierdzewnej

CHARAKTERYSTYKA KOLEKCJI

Robinio
524
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wysokiej jakości
zjeżdżalnie wykonane
ze stali nierdzewnej

Infolinia: 801 003 084

charakterystyczny
element kolekcji
to unikalne, ścięte
zakończenia słupów

Jedna z nowszych kolekcji w ofercie NOVUM. To ekskluzywna seria
urządzeń stworzonych z myślą o wymagających użytkownikach,
która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i pozytywnym
Więcej urządzeń
z kolekcji Robinio
na naszej stronie
internetowej
www.novumedukacja.pl

odbiorem zarówno klientów w Polsce jak i za granicą. Ciekawe,
trudne do pokonania wejścia, urozmaicone ścianki wspinaczkowe
oraz masywne, stalowe słupy konstrukcyjne połączone z
pięknym, a zarazem trwałym drewnem akacjowym nadają kolekcji
prestiżowego charakteru i nietuzinkowego wyglądu.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Bestsellery
w kolekcji

Robinio
126
426

18101

405
755

355
655

18301

297
597

148
448

18104

405
755

Wiek

Liczba
użytkowników

Maksymalna
wysokość
upadku

Pole całkowitej
strefy
bezpiecznej

Długość

Wysokość

Szerokość

wersja
drewno

wersja
metal

18101

3+

6

1,2 m

26 m2

1,26 m

4,05 m

2,23 m

-

•

18301

1+

12

1m

30,5 m2

2,97 m

3,55 m

2,45 m

-

•

18104

3+

6

1,2 m

26,5 m2

1,48 m

4,05 m

3,25 m

-

•

Numer
katalogowy
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A

B

B

335
701

393
743

A

726
1026

18105

474
824

548
848

18201

18302

898
1198

Wiek

Liczba
użytkowników

Maksymalna
wysokość
upadku

Pole całkowitej
strefy
bezpiecznej

Długość

Wysokość

Szerokość

wersja
drewno

wersja
metal

18105

3+

9

1,4 m

40 m2

3,93 m

5,48 m

3,25 m

-

•

18201

3+

12

1,2 m

46,5 m2

3,35 m

7,26 m

3,25 m

-

•

18302

3+

19

1,2 m

65,5 m2

4,74 m

8,98 m

3,25 m

-

•

Numer
katalogowy

wszystkie ceny są cenami brutto
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masywne i trwałe
elementy konstrukcyjne
wykonane ze stalowej,
okrągłej rury o średnicy
114 mm

elementy stalowe
zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz
malowanie proszkowe

panele wykonane
z odpornej płyty
polietylenowej HDPE

zestawy posiadają
antypoślizgowe podesty

wytrzymałe liny
polipropylenowe ze
stalowym rdzeniem

ślizgi zjeżdżalni
wykonane ze
stali nierdzewnej,
kwasoodpornej

CHARAKTERYSTYKA KOLEKCJI

Action4Kids
528
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Ponadczasowa, najciekawsza i najpopularniejsza kolekcja z oferty
placów zabaw NOVUM, która idealnie wpisuje się w wielkomiejskie
przestrzenie jak i bardziej kameralne miejsca przeznaczone
Więcej urządzeń z
kolekcji Action4Kids
na naszej stronie
internetowej
www.novumedukacja.pl

dla dzieci. Zestawy Action4Kids zapewnią długą, niczym
nieskrępowaną zabawę dzięki rozbudowanym linariom, ciekawym
przejściom i mostom, zjeżdżalniom różnej długości oraz ściankom
wspinaczkowym. Jej niekwestionowaną zaletą jest to, że nie
wymaga konserwacji i jest odporna na wandalizm.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Bestsellery

128
428

245
545

Action4Kids

w kolekcji

1904

400
747

378
724

1906

B

675

324

356
656

A

604
973

356
656

1909

1922

Wiek

Liczba
użytkowników

Maksymalna
wysokość
upadku

Pole całkowitej
strefy
bezpiecznej

Długość

Wysokość

Szerokość

wersja
drewno

wersja
metal

1904

3+

5

1m

23,9 m2

1,28 m

3,78 m

2,34 m

-

•

1906

3+

7

1,5 m

28,5 m2

2,45 m

4m

2,94 m

-

•

1922

3+

7

1,2 m

30 m2

3,24 m

3,56 m

3,87 m

-

•

1909

3+

12

1,2 m

40,8 m2

3,56 m

6,04 m

3,87 m

-

•

Numer
katalogowy
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Nowa
ko

tyka
rys
lo

Zapytaj
Action4Kids w
nowej wersji
kolorystycznej
Lime

801 003 084

394
747

1910

653
953

Numer
katalogowy

1910

Wiek

Liczba
użytkowników

Maksymalna
wysokość
upadku

Pole całkowitej
strefy
bezpiecznej

Długość

Wysokość

Szerokość

wersja
drewno

wersja
metal

3+

12

1,5 m

48,4 m2

3,94 m

6,53 m

4,17 m

-

•

wszystkie ceny są cenami brutto
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Morąg
W miejscowości Morąg w województwie
warmińsko-mazurskim, przy ulicy Kardynała
Wyszyńskiego powstał PARK REKREACYJNOSPORTOWY, którego byliśmy głównym
wykonawcą.
Miejsce oferuje wiele atrakcji dla dzieci jak
i dorosłych. Piękny plac zabaw z trampolinami,
dużym linarium i ciekawymi urządzeniami zachęca
do zabawy wszystkie maluchy. Starsze dzieci i
młodzież chętnie korzystają ze skateparku, a
ścieżki rowerowo-rolkowe ułatwiają poruszanie
się po parku.
Dla amatorów gry w siatkówkę i tenisa ziemnego
powstało profesjonalne boisko oraz kort. Wśród
alejek dla pieszych nie zabrakło ławek, stojaków
na rowery, koszy na śmieci, a nawet miejsc do gry
w szachy.
Niewątpliwą atrakcją są oczka wodne ( jedno
z nich z pięknym, drewnianym mostkiem) oraz
podest piknikowy ze stolikami i ławkami, który
stanowi idealną strefę do spotkań z rodziną czy
znajomymi.

532
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Galeria Młociny
Mieliśmy ogromną przyjemność realizować strefę
zabawy i odpoczynku przy warszawskiej Galerii
Młociny projektu Studio Izabela Bołoz.
Na tarasie galerii handlowej znalazł się plac
zabaw w niespotykanej, wyjątkowej formie,
mianowicie w postaci przerysowanego
w proporcji, przewróconego wiaderka , z którego
wylewa się farba.
Wiadro posiada wejście wspinaczkowe z lin
i zjeżdżalnię. Częścią realizacji było również
wykonanie wielkiego pędzla oraz syntetycznej
nawierzchni bezpiecznej z zabawnymi kleksami,
na których znalazła się gra w klasy.
Ten nietuzinkowy plac zabaw pobudza
wyobraźnię, aktywizuje do działania, zadziwia
i zachwyca jednocześnie.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Park Solidarności w Grajewie
Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie było kolejną
bardzo dużą realizacją pod względem powierzchni. Obszerny zakres prac obejmował między innymi:
remont i regulację linii brzegowej istniejących stawów z obsadzeniem roślinnością i szuwarami - łączna
powierzchnia 4 060 m2, budowę głównej alei parku z kostki betonowej szlachetnej – łączna powierzchnia
1 850 m2, budowę ścieżki spacerowej - łączna powierzchnia 1 870 m2, budowę ścieżki roweroworolkowej - łączna powierzchnia 2 870 m2, montaż lamp parkowych i systemu do monitoringu. Ciekawymi
elementami projektu było utworzenie pływającej wyspy z domkiem dla ptaków oraz montaż domków dla
kotów.
W parku nie zabrakło elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci czy stojaki
rowerowe. Niewątpliwą atrakcją inwestycji są piękne, masywne, drewniane mostki, które znalazły się
pomiędzy ścieżkami. Dodatkowo utworzone zostały trawniki pielęgnowane i łąki kwietne oraz nasadzone
liczne drzewa i krzewy.

www.novumedukacja.pl
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Olsztyn
Przy Niepublicznym Przedszkolu nad Jeziorem
Długim w Olsztynie powstał wyjątkowy plac
zabaw dla najmłodszych. Na dużym, ogrodzonym
terenie pojawiły się zestawy zabawowe z
kolekcji Quadro, liczne manipulacje, huśtawki
i sprężynowce. Nie zabrakło piaskownicy
z zadaszeniem oraz ławek ulokowanych w
zacienionych miejscach.
Głównymi atrakcjami jednak jest mini boisko do
piłki nożnej – Multiarena oraz Szynobus Szymek
– uwielbiamy przez maluchy. Poza wykonaniem
ciekawie zaprojektowanych stref nawierzchni
bezpiecznych oraz montażem urządzeń placu
zabaw zakres prac obejmował między innymi
montaż wiaty edukacyjnej, budowę ogrodzenia,
instalację monitoringu i oświetlenia oraz
nasadzenie zieleni.

wszystkie ceny są cenami brutto
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Indeks
A
Action4Kids.........................................................530-531
Active - urządzenia gimnastyczne..............238-239
Adaś - krzesełko...........................................................120
AGD do zabawy............................................................469
Akcesoria dla lalek......................................................480
Akcesoria do malowania.................................389-390
Akcesoria łazienkowe......................................150-151
Akcesoria spacerowe.............................100, 102-103
Akcesoria sportowe..........................................263-267
Aktywność artystyczna...................................368-431
Aktywność ruchowa.........................................238-273
Akwarele.........................................................................387
Alfabet...................................................................286-287
Aplikacja szatni Fala..................................................... 91
Aplikacje ścienne.........................................................439
Aranżacje sal..........................................................15-171
Auta.........................................................................489-492
Auta piankowe..............................................................197

B
Baby puzzle..........................................................500-501
Balansowanie...................................244-245,258-262
Bańka - system szatni........................................... 89-90
Bańki mydlane..............................................................295
Baseny piankowe...............................................232-235
Bazy do ozdabiania...........................................416-419
Bębenki............................................................................428
Białe kształtki piankowe................................ 227,256
Biblioteczki..................................17, 27, 33, 47, 79-82
Bibuły...............................................................................402
Biurka.......................................................................... 64-65
Blaty stołów klonowych...........................................125
Blaty stołów kolorowych..........................................125
Bloki rysunkowe i techniczne.......................396-397
Bobasy - lalki.................................................................479
Bombki styropianowe...............................................420
Bramki sportowe...............................................272, 273
Brokat....................................................................385, 414
Bryły geometryczne.........................................307, 308
Brystole...........................................................................398
Bujaki .....................................................................196, 461
Buranko - sofy...............................................................163
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C
Cekiny..............................................................................414
Chemia.............................................................................351
Chodziki i pchacze.............................................458, 459
Chusta..............................................................................226
Ciało człowieka..................................................332-333
Clicsy................................................................................497
Cyfry.................................................. 264, 302, 303, 317
Czas.........................................................................312-315
Czytanie......................................................288-289, 344

D
Dezynfekcja...................................................................157
Dodawanie...........................................................300-303
Dokrętki do stołów.....................................................125
Domina....................................................... 230, 281, 285
Domek manipulacyjny.....................................225, 450
Domki dla lalek...................................................483-485
Domki Feria.............................................................. 44-47
Domkowo - zestaw meblowy............................. 68-69
Drabinki gimnastyczne......................... 239, 240, 241
Drewniana żywność do zabawy............................471
Dropsy - pufki.....................................................178-179
Druciki kreatywne......................................................412
Drzewko - labirynt......................................................443
Drzwiczki do szatni................................................ 90-91
Drzwiczki szafek Feria...................................52-53, 57
Duża motoryka...................................................238-273
Dyski sensoryczne......................................................262
Dywany..................................................................158-159
Drążek do ozdób.....................................................27, 33
Działania na liczbach................... 301, 302, 303, 304
Dziurkacze.....................................................................393

E
EduSensus............................................................346-347
Ekologia.................................................................330-331
Ekrany..............................................................................362
Eksperymenty........................................... 327, 349,351
Elektryczność......................................................352, 355
Emocje.............................................. 182, 324, 325, 430

F
Fakturowe tory............................................................244
Farby akwarelowe......................................................387
Farby dekoracyjne......................................................388
Farby do malowania palcami..................................387
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Farby plakatowe..........................................................387
Fartuszek do malowania...........................................389
Feria - system szafek............................................. 44-57
Figury geometryczne.................. 278, 306, 307, 449
Filc.....................................................................................409
Fisher Price........................... 470, 471, 472, 472, 496
Flamastry..............................................................384-385
Flet....................................................................................428
FLO - kolekcja mebli.............................................. 15-19
Folia piankowa..............................................................407
Foremki do piasku.............................................507-508
Foyer - kanapy....................................................164, 168
Fotel z granulatem................................. 192, 193, 194
Franek - seria mebli...................................................... 83
Fun Floor.........................................................................365

Jajka styropianowe.....................................................421
Jeździki............................................................................460
Jeżyki - klocki................................................................497
JollyHeap - klocki magnetyczne............................220

Kanapy piankowe..............................................198-199
Kasy sklepowe..............................................................473
Kastaniety......................................................................425
Kąciki lekarskie............................................................482
Kąciki mody i urody..........................................488-489
Kąciki wypoczynkowe.......................... 199, 203, 205
Kleje..................................................................................391
Klepsydry........................................................................312
Klocki drewniane.........................................................493
Klocki JollyHeap..........................................................220
Klocki konstrukcyjne........................................494-499
Klocki piankowe.................................................208-216
Klonowe meble do dzielenia przestrzeni...... 66-67
Kodowanie...........................................................318-323
Kojec.................................................................................145
Kolekcja mebli TAB................................................ 31-33
Kolekcja Natura.................................................187-190
Kolorowe tablice korkowe.......................................160
Kolory i barwy.......................................... 276, 299, 316
Konewki..........................................................................508
Koraliki............................................................................415
Kostki manipulacyjne.................................................450
Kostki pudrowe - pufki z granulatem..................184
Kosz na pieluchy..........................................................152
Kosz na piłki...................................................................246
Kosze na śmieci............................................................151
Koszyk sklepowy.........................................................473
Kreda......................................................................161, 383
Kredki.....................................................................378-382
Krzesełka Adaś.............................................................120
Krzesełka bukowe.......................................................117
Krzesełka do karmienia..................................128-129
Krzesełka Fantazja.....................................................119
Krzesła gabinetowe....................................................137
Krzesła ISO....................................................................137
Krzesła regulowane............................... 130, 132, 136
Krzesła NOVUM..........................................................123
Kształtki piankowe...........................................174-235
Kubeczki.........................................................................148
Kuchenki...............................................................464-468
Kule styropianowe......................................................420
Kwadrat - seria szatni.................................................. 99

K

L

G
Garaże....................................................................486-488
Gimnastyka..........................................................264-265
Globusy...................................................... 337, 351, 355
Głośniki.................................................................361, 364
Godło................................................................................336
Grafomotoryka.............................. 286, 292, 293, 317
Gry.................................. 282, 284, 291, 314, 518-519
Gry podłogowe...................................................230-231
Gry sportowe............................................263, 270-273
Grzechotki................................................. 426, 456, 457
Gumka do ścierania....................................................380
Guziki...............................................................................299

H
Hak trójramienny do szatni................................89, 99
Hamak..............................................................................255
Hula-Hop..............................................................254, 265

I
Instrumenty.........................................................422-428
Interaktywne monitory...................................356, 358

J

Kabina SI...............................................................252-254 Labirynty manipulacyjne..........................................442
Kalendarz.......................................................................315 LaboLab.................................................................353-355
Kameleon - kolekcja szafek................................ 36-41 Lalki.........................................................................478-479
Kamieniczki - zestaw meblowy................................ 73
wszystkie ceny są cenami brutto
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Laptop..............................................................................364
Leżaczki-bujaczki.........................................................459
Liczenie..................................................................299-305
Liczydła............................................................................298
Litery......................................................................286-287
Logopedia.............................................................294-297
Lupy..................................................................................326
Lustra i lusterka.......................................... 62, 297, 434

Ł
Ławeczki gimnastyczne............................................240
Ławeczki sensoryczne...............................................244
Łąka - zestaw meblowy............................................... 78
Łopatka............................................................................508
Łóżeczka dla lalek........................................................480
Łóżeczka i leżaki......................................138, 144-147

M
Magiczna podłoga.......................................................365
Magnesy..........................................................................161
Magnetofon CD...........................................................428
Makatka................................. 287, 315, 331, 334, 335
Mała motoryka...................................................434-451
Manipulacje ścienne.........................................436-441
Mapy.................................................................................336
Marakasy........................................................................426
Masy plastyczne.................................................394-395
Matematyka........................................................299-311
Materac z granulatem........................... 188, 227, 256
Materace.143, 147, 190, 203, 221, 243, 247-249,
248, 462
Materace ochronne....................................................249
Materacyk Kameleon.................................................. 36
Maty do siedzenia.......................................................181
Mebelki do domków dla lalek.................................485
Meble do dzielenia przestrzeni......................... 66-69
Meble NV................................................................... 60-63
Meble tapicerowane........................................162-171
Memory...................................................... 280, 284, 330
Mierzenie........................................................................311
Mikrofon.........................................................................296
Mikroskopy............................................... 327, 329, 350
Miś - zestaw meblowy................................................. 79
Mnożenie........................................................................304
Modelina.........................................................................394
Modułowe pracownie przyrodnicze....................349
Montessori...........................................................316-317
Mozaiki....................................................... 306, 444, 454
538

www.novumedukacja.pl

mTalent..................................................................340-345
Multimedialny sprzęt.......................................356-365
Muzyka..................................................................422-428

N
Naczynia do zabawy.........................................469-470
Naklejki do szatni........................................................102
Nakładanki................................................ 444, 445, 457
Nakładki sedesowe.....................................................150
Narzędzia..............................................................476-477
Nauka ubierania.................................................450-451
Nocniczki........................................................................150
Nogi drewniane stołów..........19, 23, 111, 113, 125
Nożyczki..........................................................................392
NV - seria mebli....................................................... 60-63

O
Ochraniacze narożników..........................................156
Oczka...............................................................................413
Odważniki......................................................................310
Odżywianie....................................................................334
Okrągłe pufki....................... 178-179, 180, 182, 190
Ołówek - zestaw meblowy........................................ 78
Ołówek z gumką..........................................................380
Origami............................................................................404
Owoce i warzywa do zabawy..................................471
Ozdabianie...........................................................414-415

P
Pachołki...........................................................................266
Pacynki............................................................................431
Pakiety edukacyjne dla szkól........................348-355
Panele wygłuszające.................................................... 19
Papier szary...................................................................399
Papier w rolce...............................................................370
Papiery do wydrapywania........................................406
Papiery kreatywne............................................400-401
Papiery podstawowe.......................................396-399
Parawany................................................................... 70-71
Parkingi..................................................................486-487
Pastele.............................................................................381
Pędzle...............................................................................390
Piaskownica...................................................................509
Piłka nożna...........................................................268, 273
Piłeczki do basenów...................................................232
Piłki.........................................................................268-269
Piórka...............................................................................413
Pisanie....................................................................290-293
Pistolet do kleju...........................................................391
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Place zabaw.........................................................518-531
Plastelina........................................................................394
Platforma do łóżeczek...............................................138
Pociąg - zestaw siedzisk............................................207
Pociągi..............................................................................488
Podest..............................................................................150
Poduszki..........................................................................185
Pogoda........................................................ 315, 328, 354
Pojazdy..................................................................489-492
Pojemniki na zabawki................................................506
Pojemniki Gratnells...................................................... 55
Pompka do piłek..........................................................268
Pompony.......................................... 265, 410, 412, 420
Pory roku..............................................................314, 501
Pościel..............................................................................139
Półki na kubeczki...............................................148-149
Premium - system szafek............................................ 59
Prezenty................................................................454-455
Programowanie..................................................318-323
Przewijaki.............................................................153-155
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA
ADRES ODBIORCY
NAZWISKO

IMIĘ

ADRES PŁATNIKA
NAZWISKO

NAZWA PLACÓWKI

NAZWA PLACÓWKI

NIP

NIP

IMIĘ

Infolinia: 801 003 084

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

ULICA

TELEFON

TELEFON

E-MAIL

E-MAIL

PIECZĘĆ

PIECZĘĆ

L.p.

KOD

NOVUM
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

KOD POCZTOWY

ul. Gnieźnieńska 2B
12-100 Szczytno
Telefon: (+48 89) 623 29 85
Faks: (+48 89) 623 29 87
E-mail: pomoce@novumedukacja.pl
NIP: 745-184-71-79

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ

CENA

WARTOŚĆ

Warunki płatności
przelew 14 dni (tylko dla budżetowych placówek oświatowych)

pobranie (płatność za pobraniem w dniu doręczenia paczki)

przedpłata (przelew na konto przed
dostawą)

NAZWISKO I IMIĘ OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ

TELEFON KONTAKTOWY

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ PLACÓWKI

* Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy NOVUM wyłącznie w celach marketingowych.

Faks: (+48 89) 623 29 87 E-mail: pomoce@novumedukacja.pl
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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
2. 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.
3. 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”.
4. 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.
5. 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
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informowani w naszej ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed
zawarciem Umowy Sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Państwa
woli związania się umową).
6. 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.
7. 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.
8. Niezależnie od sposobu nawiązania współpracy Umowa Sprzedaży
jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o
Prawach Konsumenta.
9. 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, wodnokanalizacyjnych 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).
8. W skład Produktu będącego piaskownicą lub składającego się

Infolinia: 801 003 084

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).
c. Pobranie (gotówka) - podczas odbioru produktu.
d. Płatności online.
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
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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
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przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (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
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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
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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.

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

woj. mazowieckie

woj. podkarpackie

Marcin Mozol
tel. 504-439-122

Piotr Stachnik
tel. 500-878-468

E-mail: marcin.mozol@novumgrom.com

E-mail: piotr.stachnik@novumgrom.com

Piotr Mroczko
tel. 789-445-197

woj. pomorskie

Joanna Smolaga
tel. 668-294-833

E-mail: piotr.mroczko@novumgrom.com

E-mail: joanna.smolaga@novumgrom.com

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

Anna Widziniewicz
tel. 504-180-786
E-mail: anna.widziniewicz@novumgrom.com

woj. wielkopolskie
Łukasz Zwolan
tel. 504-489-071
E-mail: lukasz.zwolan@novumgrom.com

Biuro Novum

ul. Gnieźnieńska 2B
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

