
Laboratoria przyrodnicze - program dofinansowania

W 2018 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej 
ogłosiło czteroletni program wsparcia finansowego 
na zakupienie wyposażenia do pracowni przyrodniczych.
MEN planuje przeznaczyć na ten cel 320 mln zł,  
a w ubiegłym roku z programu skorzystało 1927 szkół, 
które otrzymało łącznie ponad 66 mln zł dofinansowania. 
Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni 
wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające 
na zapotrzebowanie danej szkoły. 

Laboratoria przyrodnicze
program dofinansowania

Aktualne informacje dotyczące realizacji programu,  
wnioski i harmonogram na stronie:  
www.laboratoriumszkolne.pl 

Oferta wyłącznie dla szkół biorących udział w programie MEN dot. wsparcia finansowego na zakupienie wyposażenia do pracowni przyrodniczych.

http://www.laboratoriumszkolne.pl
http://www.multimediawszkole.pl/


Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. 
Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające podatek VAT (23% lub 0% w zależności od produktu objętego odpowiednią stawką) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walutowego.

 75"  75"  75"

1× monitor Avtek Touchscreen 5 Connect 75
8× einstein™ Tablet+2
2× einstein™ LabMate+
1× wizualizer Aver F50-8M
4× pakiet czujników einstein™ biologia+

1× monitor Avtek Touchscreen 5 Connect 75
8× einstein™ Tablet+2
2× einstein™ LabMate+
1× wizualizer Aver F50-8M
4× pakiet czujników einstein™ fizyka+

1× monitor Avtek Touchscreen 5 Connect 75
8× einstein™ Tablet+2
2× einstein™ LabMate+
1× wizualizer Aver F50-8M
4× pakiet czujników einstein™ chemia

ZESTAW BIOLOGIA PRO ZESTAW FIZYKA PRO ZESTAW CHEMIA PRO

Czujniki wchodzące w skład jednego pakietu fizyka+:
• napięcia +/- 25 V ✗1 szt.
• natężenia +/- 2,5 A ✗1 szt.
• ładunku elektrycznego ✗1 szt.
• siłomierz ✗1 szt.
• dalmierz ✗1 szt.

Czujniki wchodzące w skład jednego pakietu biologia+:
• temperatury (-40°C do 140°C) ✗2 szt.
• ciśnienia (150 do 1150 mbar) ✗2 szt.
• wilgotności ✗1 szt.
• pH ✗1 szt.
• kolorymetr ✗1 szt.

Czujniki wchodzące w skład jednego pakietu chemia:
• pH ✗1 szt.
• ciśnienia (150 do 1150 mbar) ✗1 szt.
• temperatury (-40°C do 140°C) ✗1 szt.
• termopary (0°C do 1200°C) ✗1 szt.

BIOLOGIA

PRO
FIZYKA

PRO
CHEMIA

PRO

cena: 48 999 PLNcena: 50 999 PLN cena: 45 499 PLN

taniej o 2485 PLN taniej o 2325 PLN taniej o 1985 PLN

8× 8× 8×2× 2× 2×

Tablet+2 zawiera 10 wbudowanych czujników (ultrafiolet, światło, temperatura, tętno, wilgotność, 
akcelerometr, GPS/lokalizacja, mikrofon, dźwięk, ciśnienie atmosferyczne);  
przy zastosowaniu rozdzielacza możliwe jest jednoczesne podłączenie nawet 8 spośród prawie 
50 dostępnych czujników zewnętrznych)

LabMate+ zawiera 6 wbudowanych czujników (tętno, temperatura, wilgotność, ciśnienie, ultrafiolet, 
światło); przy zastosowaniu rozdzielacza możliwe jest jednoczesne podłączenie nawet 8 czujników 
zewnętrznych). 

MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK

TABLET LABORATORYJNY TABLET LABORATORYJNY TABLET LABORATORYJNY

PAKIET CZUJNIKÓW PAKIET CZUJNIKÓW PAKIET CZUJNIKÓW

URZĄDZENIE DO BADAŃ URZĄDZENIE DO BADAŃ URZĄDZENIE DO BADAŃ

WIZUALIZERWIZUALIZERWIZUALIZER

4× 4× 4×



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 728 430 633
WIĘCEJ PROPOZYCJI

ZNAJDZIESZ NA STRONIE
WWW.LABORATORIUMSZKOLNE.PL

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. 
Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające podatek VAT (23% lub 0% w zależności od produktu objętego odpowiednią stawką) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walutowego.

1× monitor Avtek Touchscreen 5 Connect 65
4× einstein™ Tablet+2
1× wizualizer Aver F17-8M
2× pakiet czujników einstein™ biologia+

1× monitor Avtek Touchscreen 5 Connect 65
4× einstein™ Tablet+2
1× wizualizer Aver F17-8M
2× pakiet czujników einstein™ fizyka+

1× monitor Avtek Touchscreen 5 Connect 65
4× einstein™ Tablet+2
1× wizualizer Aver F17-8M
2× pakiet czujników einstein™ chemia

ZESTAW „BIOLOGIA EDU” ZESTAW „FIZYKA EDU” ZESTAW „CHEMIA EDU”

cena: 25 699 PLN

Czujniki wchodzące w skład jednego pakietu fizyka+:
• napięcia +/- 25 V ✗1 szt.
• natężenia +/- 2,5 A ✗1 szt.
• ładunku elektrycznego ✗1 szt.
• siłomierz ✗1 szt.
• dalmierz ✗1 szt.cena: 26 499 PLN

Czujniki wchodzące w skład jednego pakietu biologia+:
• temperatury (-40°C do 140°C) ✗2 szt.
• ciśnienia (150 do 1150 mbar) ✗2 szt.
• wilgotności ✗1 szt.
• pH ✗1 szt.
• kolorymetr ✗1 szt. cena: 23 999 PLN

Czujniki wchodzące w skład jednego pakietu chemia:
• pH ✗1 szt.
• ciśnienia (150 do 1150 mbar) ✗1 szt.
• temperatury (-40°C do 140°C) ✗1 szt.
• termopary (0°C do 1200°C) ✗1 szt.

taniej o 1767 PLN taniej o 1487 PLN taniej o 1267 PLN

 65"  65"  65"

CHEMIA

EDU
FIZYKA

EDU
BIOLOGIA
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4× 4× 4×

PAKIET CZUJNIKÓW PAKIET CZUJNIKÓW PAKIET CZUJNIKÓW

2× 2× 2×

MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK

WIZUALIZER WIZUALIZER WIZUALIZER
TABLET LABORATORYJNY TABLET LABORATORYJNY TABLET LABORATORYJNY

http://www.laboratoriumszkolne.pl

