TWORZYMY LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
Zgodnie z programem MEN i GovTech

• BUDUJ KONSTRUKCJE
• PROJEKTUJ POMYSŁY
• DRUKUJ ELEMENTY
• BĄDŹ INŻYNIEREM

zaufało nam ponad 500 gmin realizując projekty unijne

JESTEŚMY 30 LAT W EDUKACJI
Remi jest producentem marki KORBO - polskich klocków konstrukcyjnych. KORBO to marka
o światowym zasięgu, która dumnie reprezentuje Polskę na największym, międzynarodowym
wydarzeniu gospodarczo-kulturalnym na świecie odbywającym się raz na pięć lat.

Pomysłodawca Laboratoria Przyszłosci
Autoryzowany dystrybutor Drukarek 3D i skanerów 3D
Autoryzowany serwis na terenie Polski

Pakiet 1: INŻ YNIER DRUK ARK A 3D

36 m-cy

8 800 zł

gwarancji

Pakiet 1 zawiera: INŻYNIER BLOCKS 2 300 zł + PAKIET DRUKARKA 3D 23% 6500 zł
INŻYNIER BLOCKS

2 300 zł

Zestaw klocków konstrukcyjnych KORBO ze scenariuszami zajęć kształtujących
kompetencje miękkie i umiejętności techniczne, pracę w grupie.
• komplet 5 skrzyń, książka ze scenariuszami lekcji STEAM,
• karty zadaniowe,
• ponad 2000 klocków konstrukcyjnych i akcesoriów, 116 platform,
56 opon, 20 postaci, duże koła zębate,
• platforma pomysłów nauczycieli łączących nowe technologie GRATIS

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE cz.1

Klocki Korbo Blocks Edu AMBASADORZY KORBO
• tworzenie własnych kart pracy KORBO na platformie genial.ly

PAKIET DRUKARKA 3D EDUTECH REMI

Wielkość klocków i platform pozwala rozpocząć i zakończyć
w ciągu jednej godziny lekcyjnej założony projekt lekcji STEAM.

VAT 0%

1

ZAWARTOŚĆ:

1. Edu Car 400
2. Edu Pastel 370
3. Edu Igloo 390
4. Edu +Concept 450
5. Edu Technix 420

VAT 23%

5 994 zł
6 500 zł

DRUKARKA 3D PAKIET ROZSZERZONY
Z KURSEM STACJONARNYM

2

VAT 0%
VAT 23%

3

10 993 zł
11 499 zł

NAJLEPSZA DRUKARKA 3D DO ZAJĘĆ
W S Z KO Ł A C H P O D S TA W O W Y C H
Zapewniamy:

4
3
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE

5

• 120 lekcji z certyfikatem ukończenia
szkolenia
• bezpłatną, pięcioletnią licencję na wejście
na portal z pomysłami druku klocków w 3D

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

Pakiet 2: KODOWANIE DRUK ARK A 3D

36 m-cy

8 900 zł

gwarancji

Pakiet 2 zawiera: KODOWANIE ROZSZERZONE 2 400 zł + PAKIET DRUKARKA 3D 23% 6500 zł

KODOWANIE ROZSZERZONE

2 400 zł

Rewelacyjny zestaw scenariuszy lekcji z kodowania w edukacji wczesnoszkolenej.
Wprowadzenie do kodowania w klasach 1-3.
• komplet 5 skrzyń z klockami konstrukcyjnymi KORBO opartymi
na kole zębatym,
• 1550 elementów, w tym: 106 platform, ponad 600 kół
zębatych, 28 opon białych, 28 opon czarnych,

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE cz.1

• 3 książki ze scenariuszami zajęć z kodowania
przygotowane przez www.mistrzowierobotyki.pl,
najlepszych fachowców w Polsce,
• karty pracy,
• dostęp do platformy z pomysłami nauczycieli na
przeprowadzenie lekcji STEAM z KORBO,
• platforma do tworzenia autorskich
kart pracy.
ZAWARTOŚĆ:

1. Korbo Robot
3. Edu Code Music
5. Edu Code 420

2. Edu Car 400
4. Edu 430

PAKIET DRUKARKA 3D EDUTECH REMI

VAT 0%
VAT 23%

1

2

DRUKARKA 3D PAKIET ROZSZERZONY
Z KURSEM STACJONARNYM

VAT 0%
VAT 23%

3
4

5 994 zł
6 500 zł

10 993 zł
11 499 zł

NAJLEPSZA DRUKARKA 3D DO ZAJĘĆ
W S Z KO Ł A C H P O D S TA W O W Y C H
Zapewniamy:
• 120 lekcji z certyfikatem ukończenia
szkolenia
• bezpłatną, pięcioletnią licencję na wejście
na portal z pomysłami druku klocków w 3D

5
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

Pakiet 5: DRUK ARK A 3D EDUTCH REMI Z AKCESORIAMI

DRUKARKA 3D EDUTECH REMI Z
AKCESORIAMI

FILAMENTY PLA FLASHFORGE
BIODEGRADOWALNE

36 m-cy

20 szt.

gwarancji

• 120 lekcji ze szkoleniami z druku 3D
• przez 5 lat dostęp do portalu druku 3D
• Certyfikaty ukończenia szkolenia
• Autoryzowany serwis
na terenie Polski
• Spełnia wszystkie wymogi
katalogu Lraboratoria Przyszłości
• Polecana przez nauczycieli
szkół podstawowych
STÓŁ ROBOCZY DRUKARKI: 15 x 15 x 15 cm,
WMONTOWANA KAMERA

0,5 kg

ZOBACZ FILM

5 kolorów: biały, czarny, czerwony, zielony,
niebieski

SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANIA PROGRAMU
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

PAKIET DRUKARKA 3D EDUTECH REMI

Prosta • intuicyjna • dostępna

VAT 23%

VAT 0%

1 635 zł

5 994 zł
6 500 zł

FILAMENTY PLA FLASHFORGE
BIODEGRADOWALNE

10 szt.

835 zł

DRUKARKA 3D PAKIET ROZSZERZONY
Z KURSEM STACJONARNYM

Flashforge Adventurer 3

„NAJLEPSZA DRUKARKA 3D
DO ZAJĘĆ W EDUKACJI”
Sprawdź opinie ekspertów
zajmujących się drukiem 3D na:
www.superbelfrzy.edu.pl

VAT 0%
VAT 23%

10 993 zł
11 499 zł
0,5 kg

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

5 kolorów: biały, czarny, czerwony, zielony,
niebieski

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI

DRUKARKA 3D Z AKCESORIAMI - PAKIET ROZSZERZONY
ZAWIERAJACA SZKOLENIE STACJONARNE
DLA DWÓCH OSÓB PO 8 GODZIN ZAKOŃCZONE
CERTYFIKATEM UKOŃCZENIA SZKOLENIA DRUKU 3D
I PROGRAMOWANIA

11 499 zł

ZAWARTOŚĆ PAKIETU:
• ośmiogodzinny kurs praktyczny - stacjonarny dla 2 osób zakończony certyfikatem
firmy szkoleniowej
• 1 x Drukarka 3D firmy FALSHFORGE ADVENTURER 3
• 36 miesięcy gwarancji
• 120 lekcji –kurs druku 3d i kurs programowania w TINKERCAD
• Dostęp do platformy nie wymagający wykupienia licencji zawierający materiały
dla nauczycieli
• 6 projektów nowych modeli KORBO zwiększających możliwości KORBO i pracy podczas
zajęć projektowych
• 6 x filamenty PLA 0,5 kg w różnych kolorach producenta drukarki
• Certyfikat ukończenia szkolenia druku 3D i programowania firmy szkoleniowej
• Zestaw narzędzi na start
• 1 x szpula 0,25kg filamentu na start
• Instrukcja obsługi i filmy instruktażowe z obsługi
• Serwis autoryzowanego dystrybutora i serwisanta na terenie polski – konsultacje
telefoniczne
PAKIET POSIADA:
• bezpłatny dostęp do najnowszych aktualizacji obsługi drukarki 3D
• dostęp do portalu z 9 kursami bloków tematycznych wraz z automatycznym
śledzeniem postępów nauczycieli w czasie szkolenia,
• automatyczne wysyłanie raportów z zakończonych działań
• generowanie certyfikatów ukończenia szkoleń
• bezpłatny dostęp do biblioteki gotowych 2000 plików modeli 3D w formacie STL.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

L AP TOP

3 500 zł

KOMPATYBILNY Z DRUKARKĄ 3D

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE
DO DRUKARKI 3D

Cena i parametry laptopa uzależnione
od dostępności na rynku.
Każdy zawiera poniższe minimalne parametry:
• procesor Intel Core i3 lub i5
• pamięć RAM nie mniejsza niż 8 GB
• Dysk SSD nie mniejszy niż 240 GB
• przekątna ekranu: 14” -15,6”
• rozdzielczość ekranu: 1920x1080 (Full HD)

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

SKANER 3D CREALITY CR-SCAN 01
KOMPATYBILNY Z DRUKARKĄ 3D

4 750 zł

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE
DO DRUKARKI 3D

Zeskanuj przedmiot i wydrukuj go.
• skaner, który służy do odwzorowywania obiektów
jako modele 3D.
• jest łatwy w użyciu, nie wymaga kalibracji i znakowania, stosuje
automatyczne dopasowywanie, włączanie i skanowanie.
• USB plug and play, obsługuje najbardziej popularny system
operacyjny - Windows 10.
• Łatwy w obsłudze.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

MIKROKONTROLER Z CZUJNIKAMI
Zestaw zawiera moduł - płytkę główną Arduino Uno
z mikrokontrolerem AVR ATmega328 oraz podstawowe
elementy elektroniczne.

325 zł

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE cz.2

Zestaw zawiera elementy elektroniczne, dzięki którym będziesz mógł
wykonać w praktyce wszystkie ćwiczenia, m.in.:
• arduino Uno - oryginalny, najnowszy moduł z mikrokontrolerem
Atmega328
• płytka stykowa 400 otworów - płytka z osobnymi liniami zasilania
umożliwiająca tworzenie układów elektronicznych
• przewody połączeniowe męsko-męskie - 20 szt. - umożliwiają
tworzenie połączeń na płytce stykowej oraz pomiędzy płytką i Arduino
• bateria 9 V z dedykowanym zatrzaskiem (tzw. klipem)
• rezystory przewlekane: 330Ω, 1 kΩ (po 10 szt.)
• potencjometr montażowy - podłączony do wyprowadzeń analogowych
może służyć jako element interfejsu użytkownika proste pokrętło
• diody LED 5 mm: zielona (5 szt.), czerwona (5 szt.), żółta (5 szt.),
niebieska (1 szt.)
• dwa fotorezystory - czujniki umożliwiające pomiar natężenia
padającego światła
• serwomechanizm modelarski typu micro
• wyświetlacz LCD 16x2 ze złączami.
• czujnik odległości - ultradźwiękowy HC-SR04 działający w zakresie
od 2 cm do 200 cm
• stabilizator napięcia 5 V z kondensatorami
• przewód USB do połączenia Arduino z komputerem

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

LUTOWNICA Z AKCESORIAMI

120 zł

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE cz.2

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Profesjonalna, precyzyjna i łatwa w obsłudze
lutownica
• możliwość dostosowywania temperatury
nagrzania
• nieduże rozmiary
• szybko się nagrzewa
• utrzymanie zadaną temperaturę podczas
lutowania
Zestaw zawiera:
• 1 lutownica z potencjometrem 60W
• 6 grotów
• 1 cyna w fiolce
• 1 kalafonia
• 1 odsysacz lutowniczy do cyny
• 1 gąbka do czyszczenia grotu
• 1 podstawka pod lutownicę
• 1 nożyk
• 1 pęseta zagięta
• 1 etui do przechowywania całości

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

APARAT FOTOGRAFICZNY Z FUNKCJĄ KAMERY

1 650 zł

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE cz.2

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

• filmy w rozdzielczości Full HD
• optyczna stabilizacja obrazu
• rozdzielczość min. 20 MP
• wbudowana lampa błyskowa
• wbudowany moduł Wi-Fi
• mocna i stabilna konstrukcja
• czytelny wyświetlacz

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

STATYW DO APARATU, KAMERY I TELEFONU

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE cz.2

299 zł
Statyw foto-video
• lekki, kompaktowy statyw teleskopowy z wysuwaną sztycą,
• umożliwia zarówno fotografowanie w kadrach pionowych
i poziomych i filmowanie.
• głowica wyposażona w poziomicę
Uchwyt do telefonu - adapter statywowy A1S umożliwia mocowanie
telefonów komórkowych do statywów fotograficznych i filmowych.

Zestaw zawiera:
• 1 Statyw
• 1 Adapter statywowy do smartfonu
Specyfikacja techniczna:
wysokość minimalna: 64 cm
wysokość maksymalna: 180 cm
wysokość po złożeniu: 67 cm
waga: 1.0 kg
udźwig: 3 kg
materiały: Aluminium, tworzywo

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

OŚWIETLENIE STUDYJNE

299 zł

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE cz.2
W zestawie:
• 2 stojaki
• 2 softbox 50 x 70 cm z wtyczką EU
• 2 żarówki 85W zapakowane w torby
• świetnie zmiękcza strumień światła i usuwa niechciany cień
• produkt idealnie sprawdzi się do fotografii produktowych
i portretów
• srebrna konstrukcja wewnętrznej części softboxa minimalizuje
straty światła i dodatkowo maksymalizuje jego rozproszenie.
• solidnie wykonane trójnogi softboxa zapewniają wysoką
stabilność całego sprzętu
• stojaki są lekkie i posiadają składaną konstrukcję
• kąt świecenia softboxa można regulować za pomocą uchwytu
lampy. Dzięki temu w prosty sposób możesz dostosować softbox
do swoich potrzeb.
W zestawie są dwie energooszczędne żarówki światła stałego o
barwie zbliżonej do światła dziennego, co zapewnia najbardziej
naturalne kolory.
Specyfikacja techniczna:
materiał: wysokiej jakości nylon, żelazo
rozmiar softboxa: 50 x 70 cm
rozmiar stojaka: 2 m
kolor wnętrza softboxa: srebrny.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

MIKROFON KIERUNKOWY

175 zł

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE cz.2

Profesjonalny mikrofon typu shotgun, który został stworzony
do współpracy z kamerami video, lustrzankami z możliwością
filmowania lub rejestratorami audio.
Mikrofon posiada wysoko kierunkową charakterystykę, niski
poziom szumów własnych oraz gwarantuje wysoką czystość
rejestrowanych dźwięków.
Mocna konstrukcja i wbudowany amortyzator minimalizują
niepożądane wibracje mikrofonu.
Posiada zintegrowane przełączniki do sterowania filtrem
górnoprzepustowym i uniwersalne złącze jack 3,5 mm.

Minimalna specyfikacja techniczna:
pasmo przenoszenia: 35 Hz-18 KHz +/- 3dB
stosunek sygnał/szum: 76 dB lub więcej
zasilanie: 1 bateria AA (brak w zestawie)
czułość: 38dB +/- 1dB / 0dB=1V/PA, 1kHz
wzmocnienie dźwięku: 0db, +10dB
wymiary: 171 x 88 x 45 mm

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

MIKROPORT Z AKCESORIAMI
MIKROPORT DWUKANAŁOWY Z AKCESORIAMI

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE cz.2
MIKROPORT PIĘCIOKANAŁOWY Z AKCESORIAMI

410 zł

Bezprzewodowy dwukanałowy system mikrofonowy składający
się z mikrofonu krawatowego typu lavalier podłączanego do
przypaskowego nadajnika (bodypacka), oraz odbiornika sygnałów.
Zestaw współpracuje m.in. z aparatami i kamerami. Ma zwartą
konstrukcję i jest łatwy w użyciu.
Zestaw zawiera: nadajnik, odbiornik, mikrofon krawatowy do
nadajnika, gąbka i klips do mikrofonu, kabel mini jack 3,5 mm
(do aparatów, kamer), kabel mini jack 3,5 mm (do smartfonów),
stopka z gwintem 1/4", usztywniane etui.

550 zł

Kompaktowy, funkcjonalny i prosty w użyciu pięciokanałowy
system do komunikacji bezprzewodowej.
Odbiornik wyposażony jest w wielofunkcyjny uchwyt,
dzięki czemu można go przypiąć jako klips do ubrania,
paska albo wsunąć w szynę lampy błyskowej aparatu.
Urządzenie można podłączyć do aparatu lub nagrywarki za pomocą kabla
wyjściowego jack 3,5 mm i dostroić do aparatu lub kamery za pomocą
2-stopniowej regulacji wzmocnienia. 5 zestawów może być używane
jednocześnie. Paruje się automatycznie w ciągu 2 sekund i transmituje za
pośrednictwem cyfrowej częstotliwości 2,4 GHz, która jest zoptymalizowana
do pracy w gęstych środowiskach RF i Wi-Fi. Oferuje również zasięg do 30
metrów.
Zestaw zawiera: nadajnik, odbiornik, mikrofon z gąbką i klipsem, 2x futrzana
osłona przeciwwiatrowa, 1x torba transportowa, 1x instrukcja obsług, 2x kabel
USB do ładowania, 2x przewód do nagrywania, akumulator.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI

lub skontaktuj się z Przedstawicielem

lub skontaktuj się z Przedstawicielem

GIMBAL DO APARATU I KAMERY
GIMBAL ROZBUDOWANY
DO APARATU I KAMERY

1 350 zł

Gimbal ręczny pozwala na swobodne przemieszczanie się z kamerą
i aparatem podczas nagrywania i robienia zdjęć. Lekka konstrukcja
umożliwia trzymanie uchwytu w jednej ręce, dzięki czemu możesz
komfortowo fotografować otoczenie oraz nagrywać filmy w plenerze.
Został wyposażony w funkcję Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe
połączenie kamery z uchwytem. Wyposażony w silniki, czujniki, żyroskop
oraz mocowania.
Zestaw zawiera: gimbal, kabel do ładowania, kabel sterowania, L-bracket,
mini statyw, uchwyt na telefon, futerał, gwarancja: 24 miesiące, instrukcja
Specyfikacja techniczna: przeznaczenie: Aparat, Kamery sportowe,
Smartfony; typ stabilizatora: Elektroniczny; udźwig [g]: 900; waga[g] : 694

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE cz.2
GIMBAL PROSTY
DO APARATU I KAMERY

130 zł

Uniwersalny gimbal do aparatu i kamery. Redukuje wstrząsy
powstające przy poruszaniu się osoby filmującej. Posiada wygodną,
antypoślizgową rączkę. Solidna konstrukcja.
Specyfikacja techniczna: przeznaczenie: kamery sportowe,
kompakty z wymienną optyką; udźwig: do 1 kg; obciążnik w
zestawie: 3x 150g; gwint 1/4: tak; głowica 3D: tak; regulowana
pozycja zaczepu urządzenia na głowicy: 3 stopnie.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI

lub skontaktuj się z Przedstawicielem

lub skontaktuj się z Przedstawicielem

ROBOT EDUKACYJNY Q-SCOUT

999 zł

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE

+ 2 maty do robota + akumulatorki (2 x 8szt.),
+ 2 x ładowarka

ROBOTYKA
Programowanie w 3 językach:
ScratchJr (bloczkowy)
Scratch (bloczkowy)
Python (tekstowy)
Robobloq Q-Scout to idealna propozycja dla Szkół Podstawowych, które
rozpoczynają przygodę z programowaniem i robotyką.
Q-Scout - robot edukacyjny pozwoli poznać świat robotyki, elektroniki
i programowania, w oparciu o metody nauczania STEAM.
Robot może być programowany na: tablecie, smartfonie i PC

Do robota dołączone scenariusze zajęć
oraz wideo instruktażowe dla nauczycieli!

Zestaw zawiera:
• 62 elementy, 2 maty 60 x 90 cm
• 2 ładowarki do akumulatorów
• oprogramowanie w j. polskim, instrukcję obsługi
Specyfikacja techniczna:
porty rozszerzeń: 4 x port czujników, 2 x port silnika, elementy na płytce: 1x przycisk,
1x czujnik ultradźwiękowy z podświetleniem LED RGB (programowalne kolory),
2x dioda LED RGB, 1x czujnik śledzenia linii, zasilanie: 6x bateria AA, komunikacja:
Bluetooth lub kabel USB, kontroler: Qmind - oparty na Arduino Uno,
wymiary: 189 x 152 x 115 mm

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

GOGLE VR 4 szt.

12 990 zł

4 x GOGLE,
4 x KONTROLER,
4 x KOSTKA VR,
SKRZYNIA

GOGLE VR 8 szt.

22 500 zł

8 x GOGLE,
8 x KONTROLER,
8 x KOSTKA VR,
SKRZYNIA

Okulary do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.
• Wizualizacje miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty.
• 34 lekcje, każda w formie karty z kodem QR (do obejrzenia filmu 3D) oraz ze scenariuszami zadań do materiału filmowego. Plan zawiera
zajęcia z matematyki, fizyki, historii, angielskiego, technologii, w-f, muzyki, WOS, nauki oraz plastyki.
• Kostki VR do poruszania elementami 3D umożliwiają uczniom fizyczną interakcję z ogromną gamą ekscytujących modeli 3D.
• Modele 3D można oglądać bezpośrednio w okularach VR.
• Produkt posiada autoryzowany punkt serwisowy w Polsce.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI

lub skontaktuj się z Przedstawicielem

GOGLE VR - LICENCJA
PEŁNY DOSTĘP DO PORTALU WIRTUALNYCH LEKCJI

3 LATA

8 890 zł
5 500 zł

1 ROK

2 000 zł

5 LAT

Portal zawiera listę wszystkich materiałów
podzielonych na kategorie, które się na nim
znajdują.
• dostęp do portalu dla nauczycieli
• 14 modułów dydaktycznych
• ponad 1000 gotowych materiałów
zawierających wizualizacje miejsc w trybie
360°
• systematycznie wzbogacany o nowe treści
• nowoczesne narzędzie do realizacji podstawy
programowej umożliwiający kreatywne
i ekscytujące nauczanie w nowym wymiarze.

Licencja umożliwia zarządzanie zestawem
okularów na lekcji m.in. blokowanie, podgląd
poszczególnych okularów, podgląd całej
klasy, monitorowanie stanu naładowania,
aktywności, temperatury.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

Pakiet 4: KODOWANIE BLOCKS

2 300 zł

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE
ROBOTYKA

1
Klocki konstrukcyjne i 2 książki ze scenariuszami lekcji
kodowania opracowane przez Mistrzów Robotyki
oraz karty pracy. Minimum 120 platform pozwala na
realizację zajęć z kodowania i dekodowania ruchu,
rytmu, dźwięku i koloru.

PAKIET SKŁADA SIĘ Z 5 SKRZYŃ Z KLOCKAMI:

2

1. KORBO CODE 420 zawiera m.in.: 160 kół zębatych
i 40 platform oraz książkę
2. KORBO 430 zawiera m.in.: 184 kół zębatych
i 20 platform
3. KORBO TECHNIX 420 zawiera m.in.: duże koła
zębate, śmigła małe i duże

3

4. KORBO CAR 400 zawiera m.in.: 28 opon białych,
28 opon czarnych
5. KORBO CODE MUSIC zawiera m.in.: 16 kart,
8 rurek i klocki oraz książkę

4
5

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

ZESTAW KORBO PLATFORMS

320 zł

ZESTAW 100 PLATFORM KORBO W RÓŻNYCH KOLORACH:
40 NIEBIESKICH, 20 ZIELONYCH, 20 ŻÓŁTYCH, 20 SZARYCH.

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE
ROBOTYKA

Platformy służą do tworzenia różnego rodzaju
dróg i labiryntów oraz przeszkód dla robotów,
co stanowi dodatkowe zadanie i zwiększanie
trudności programowania robota i zadań dla
niego.
Są również poszerzeniem możliwości
układania ciekawych plansz zadaniowych dla
poszczególnych grup tworzących zadania
projektowe, Np. na 40 planszach niebieskich
budowanie elektrowni wiatrowej na morzu,
na 40 planszach żółtych budowanie panelów
fotowoltaicznych w celu pozyskiwania energii. itd.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

KOMPLET FARB 12 l. DO DREWNA

990 zł

10 l koncentratu + 1l - złota + 1l - srebrna

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Farbami można malować na różnych
materiałach np: DREWNO, METAL,
FOLIA, SZKŁO
ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

GWARANTUJEMY DOSTĘPNOŚĆ!
ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE JUŻ DZIŚ!
TEL. 22 858 16 55

POBIERZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA
lub skontaktuj się z Przedstawicielem

ul. Szafarzy 71, Warszawa

22 858 16 55

