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Заедно за модерна среда в образованието

Регулируеми чин и стол  
ERGO SCHOOL, от I до XII клас

• Ученически чин и стол с регулируема височина.
• Регулируемата височина на чина е 640–760 mm.
• Регулируемата височина на стола е 380–460 mm.
• Размер на плота: 700х500 mm;  

цвят на плота: светъл бук.
• Обезопасени със заоблени ъгли с PP кант. 
• Метална прахово боядисана конструкция в сив цвят с 

дебелина 1.5 mm.
• Метална тава, фиксирана под плота за съхранение на 

учебни пособия; кукички за окачване на чанти.
• Седалка и облегалка, изработени от висококачествен 

полипропилен. 

Сертификати:
• TÜV
• SGS
• ISO 9001
• ISO 14001
• BIFMA тест

179,90 лв.
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Заедно за модерна среда в образованието
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• Размери на чина: 600x400x700 mm; цвят на плота:  
светъл бук.

• Размери на стола: 380x400x420 mm.
• Обезопасени със заоблени ъгли с PP кант. 
• Работен плот, изработен от MDF. Дебелина: 25 mm. 
• Стоманена прахово боядисана конструкция в бял цвят  

с дебелина 1.4 mm.
• Метална прахово боядисана конструкция в бял цвят с 

дебелина 1.5 mm.
• Фиксирана метална кошница под плота за съхранение на 

учебни пособия.

Чин и стол  
ISTUDY WHITE, от I до VIII клас

Сертификати:
• TÜV
• SGS
• ISO 9001
• ISO 14001
• BIFMA тест

149,90 лв.
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Заедно за модерна среда в образованието

Чин и стол  
STUDY
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• Плотът е изработен от варзелит, 
без кантове и със заоблени ъгли  

за по-голяма безопасност.
• Размер на плота: 63x45 cm.

• Седалката и облегалката на стола 
са изработени от  

устойчив полипропилен (PP).
• Метална прахово боядисана рамка  

за основа на чина и стола  
с овална форма.

• Чинът е оборудван с подплотна 
кошница за съхранение  

на учебни пособия.
• С пластмасови протектори за 

предпазване на подовите настилки и 
намаляване нивата на шум  

при преместване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

Арт. номер Цвят метал

4020120388         син
4020120389         сив
4020120390         червен
4020120391         жълт
4020120392         зелен

129,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 75 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120378         син
4020120379         сив
4020120380         червен
4020120381         жълт
4020120382         зелен

129,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 65 cm

129,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 65 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120393         син
4020120394         сив
4020120395         червен
4020120396         жълт
4020120397         зелен

129,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 75 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120403         син
4020120404         сив
4020120405         червен
4020120406         жълт
4020120407         зелен

Арт. номер Цвят метал

4020120383         син
4020120384         сив
4020120385         червен
4020120386         жълт
4020120387         зелен

129,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 70 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120398         син
4020120399         сив
4020120400         червен
4020120401         жълт
4020120402         зелен

129,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 70 cm
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Заедно за модерна среда в образованието
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Двоен чин със столове 
STUDY
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Арт. номер Цвят метал

4020120418         син
4020120419         сив
4020120420         червен
4020120421         жълт
4020120422         зелен

199,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 75 cm

199,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 65 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120408         син
4020120409         сив
4020120410         червен
4020120411         жълт
4020120412         зелен

Арт. номер Цвят метал

4020120423         син
4020120424         сив
4020120425         червен
4020120426         жълт
4020120427         зелен

199,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 65 cm

199,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 70 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120413         син
4020120414         сив
4020120415         червен
4020120416         жълт
4020120417         зелен

Арт. номер Цвят метал

4020120428         син
4020120429         сив
4020120430         червен
4020120431         жълт
4020120432         зелен

199,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 70 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120433         син
4020120434         сив
4020120435         червен
4020120436         жълт
4020120437         зелен

199,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 75 cm

• Плотът е изработен от варзелит, без 
кантове и със заоблени ъгли  
за по-голяма безопасност.

• Размер на плота: 110x45 cm.
• Седалката и облегалката на стола са 

изработени от  
устойчив полипропилен (PP).

• Метална прахово боядисана рамка за 
основа на чина и стола  

с овална форма.
• Чинът е оборудван с подплотна 

кошница за съхранение  
на учебни пособия.

• С пластмасови протектори за 
предпазване на подовите настилки и 

намаляване нивата на шум  
при преместване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни
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Заедно за модерна среда в образованието

• RFG ученическа маса JAM е подходяща за ученици от I до IV клас.
• Работен плот с ергономични извивки, изработен от MDF с дебелина 25 mm.
• Размер на работния плот: 700x500 mm.
• Обезопасени заоблени ъгли.
• Стоманена прахово боядисана конструкция в сив цвят.
• Метална фиксирана кошница под плота за съхранение на учебни пособия.
• Улей в предната част на плота за пишещи пособия.
• Пластмасови протектори на крачетата, за предпазване на подовите настилки.

A5
SIZE

A4
SIZE

A3
SIZE

A2
SIZE

A1
SIZE

A0
SIZE

PCS
5

PCS
2

PCS

100
g/m2

80
g/m2

300

RED CYAN MAGENTA YELLOW

67х112 mm 210х297 mm 100х100 mm
НЕМСКО

КАЧЕСТВО

120 100 90

Арт. номер Описание Цена

4020120284 I-IV клас: 70х50х67 cm 135,90 лв.

4020120285 V-VIII клас: 70x50x71 cm 135,90 лв.

4020120286 над VIII клас: 70x50x76 cm 135,90 лв.
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Заедно за модерна среда в образованието
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Ученическа 
маса JAM

Направете ученето интересно 
и забавно, като създадете 
уютна и креативна среда 
за обучение. Иновативната 
форма на плота ви дава 
възможност да промените 
облика на всяко помещение 
само за минута.
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Заедно за модерна среда в образованието

Стифируеми и лесни
за съхранение

Ергономичен дизайн

Безопасни и стабилни

MAXIMA-C/СТОЛ

• Здравата повърхност на седалката се почиства лесно и издържа на драскотини. Благодарение на С-рамката, повдигането 
на столовете върху бюра и маси е лесно, осигурявайки възможност за безпроблемно почистване на пода.

• Удобният захващащ отвор в облегалката на седалката прави носенето на този стол лесно. Столът се предлага с 3 
височини на седалката според DIN EN 1729.

Вид д/ш/в, cm Арт. номер Цена 

C4 36x38x38 40201001** 99,99 лв.

C5 43x45x43 40201002** 119,90 лв.

C6 43x45x46 40201003** 119,90 лв.

C4 Височина: 38 cm
C5 Височина: 43 cm
C6 Височина: 46 cm

Цвят на седалката и облегалката**
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Заедно за модерна среда в образованието
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MAXIMA-A/СТОЛ

Вид д/ш/в, cm Арт. номер Цена 

C4 36x38x38 40201004** 84,99 лв.

C5 43x45x43 40201005** 106,90 лв.

C6 43x45x46 40201006** 106,90 лв.

Ергономичен 
дизайн

Издръжливи  
и устойчиви

Цвят на седалката и облегалката**
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• A-рамката позволява удобно захващане и лесно подреждане за съхранение. Здравата повърхност на седалката издържа на 
драскотини и се почиства лесно. Протекторите на краката осигуряват стабилност и предпазват подовете от абразия. 
Удобен захват посредством отвор в облегалката на седалката прави носенето наистина лесно.

• Столът се предлага в 3 височини съгласно DIN EN 1729.

C4 Височина: 38 cm
C5 Височина: 43 cm
C6 Височина: 46 cm
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Заедно за модерна среда в образованието

1.

3. Съществително име, размер: 
100х70 cm – 8132100002 

4. Прилагателно име, размер: 
100х70 cm – 8132100005

5. Прилагателно име, размер: 
100х70 cm – 6614040004

6. Глагол, размер: 100х70 cm – 
8132100008

1. Части на речта, размер: 
70х50 cm – 8132120008 

2. Българската азбука, 
размер: 50х70 cm – 
8132100013

7. Нелични глаголни форми,  
размер: 100х70 cm – 8132100009

8. Прости изречения, размер:  
100х70 cm – 8132100006

9. Сложно изречение, размер: 
70х100 cm – 8132100007

10. Пунктуация в просто изречение,  
размер: 70х100 cm – 5510260044

11. Пунктуация в сложно изречение,  
размер: 70х100 cm – 5510260045

12. Местоимения, размер: 
70х100 cm – 8132100001

13. Предлози, размер: 70х100 cm – 
6614040003

14. Ръкописна азбука, размер: 
100х70 cm – 8132100010

6.

3.

8.

4.

13.

15,99 лв.

37,49 лв.

5.

2.

7.

9. 10. 11. 12.

14.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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Тетрадки за упражнение
• Тетрадка с тесни и широки редове.
• Подходящо за деца от 5 до 7 г.

• Тетрадка с букви със задачи и упражнения.
• Подходящо за деца от 5 до 7 г.

Уроци по писане

Книжки за оцветяване
„Стихчета за буквите“ 

• Книжка за оцветяване със забавни 
стихчета за буквите. 

• Формат: 165x235 mm. 
• Обем: 16 страници.

6610100465 – №1
5525121490 – №2
5525121491 – №3

0,92 лв.

3,58 лв.
6614020049

• Подходящо за деца от 3 до 7 г.
• Може да се пише и да се трие.

Книжка с букви

1,38 лв.

Арт. номер Описание
6614020032 Ръкописните букви
6614020033 Печатните букви

1,38 лв.

Арт. номер Описание
6614020041 Ръкописните букви
6614020042 Печатните букви
6614020044 Да се подготвим за писане

• Формат: 165x235 mm
• Обем: 16 страници

Гатанки

5525121499 – за плодове и зеленчуци
5525121500 – за мечки

0,92 лв.

(1) 70х50 cm – 6635100951 – „Правопис“, упражнение
(2) 70х50 cm – 6635100952 – „Правопис“, упражнение 1

15,99 лв.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

(1) (2)
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Заедно за модерна среда в образованието

Приказки, сборни

4,58 лв.
6614020050

Учебни помагала

6614020012 – Азбуката
6614020013 – Думите
6614020014 – Писането

• Книжки, насърчаващи право-
писа, ученето и писането на 
буквите. Формат: 165x235 mm.

2,66 лв.

6610100473 – Български 
народни приказки

4,13 лв.

6610100474 – „Сливи за 
смет“ и още 4 приказки

3,75 лв.

4,13 лв.
Арт. номер Описание

6614020046 Животните и техните 
истории 1 част

6614020047 Животните и техните 
истории 2 част

6614020048 Котаракът в чизми
5525121485 Червената шапчица

6614020036 Моят първи учебник: 
Четене на срички

Четене на срички 

• Приказки с думи разделени на срички. 
• Подходяща за деца, които се учат да четат.

Четене и писане

Учебно помагало 
„Думи“, със спирала

Пъзел в куфарче 
„Буквите от А до Я“

• Помагалото се състои от пет 
колонки, като всяка от тях съдържа 
цялата азбука. С него може да 
се съставят думи с до 5 букви. 
Одобрено от МОН.• 120 пъзела с букви, думи и картинки.

„Гатанки на срички  
за мечки и пчелички“

• Книжката се състои от две колонки, 
а думите се съставят от срички. 
Съдържа 20 гатанки. На гърба на 
всяко картонче има илюстрация на 
животно, което може да се оцвети.

9,08 лв.
6611120078

6,33 лв.
6614020011

5,96 лв.
6614020035

БЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

• Упражненията са 
изготвени от експерти 
и са съобразени с 
изискванията на 
учебната програма. 

• В приложение „Напиши 
и изтрий“ всеки може 
да се упражнява 
многократно. 
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Приказка с игри

Приказки с много стикери

1,10 лв.

1,38 лв.

Арт. номер Описание
6610100582 Снежанка и седемте джуджета
6610100583 Косе Босе
6610100584 Дядо вади ряпа
6610100585 Вълкът и седемте козлета
5525121503 Жива вода
5525121504 Дядовата ръкавичка
5525121505 Майчина сълза
5525121506 Житената питка
5525121507 Маша и мечокът
5525121508 Палечка
5525121509 Лиско в малините

Арт. номер Описание
5525121510 Момче и вятър

5525121511 Рибарят и  
златната рибка

Игра „Моят първи буквар“, 
обучение по четене и писане

26,99 лв.
6015220087

• Пластмасови 
букви за 
първи клас, 
изработени от 
висококачествен 
полистирол.

Пластмасови букви  
за I клас

• Бял цвят.

2,49 лв.
1030180512

Кубчета с букви, 
12 бр.

7,49 лв.
6614020008

• 12 броя кубчета с 
размери 4x4 cm.

• 72 броя букви и 
картинки.• Децата се научават по интересен начин да четат своите 

първи думи, да решават задачи и да се запознават със 
заобикалящия свят.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИК



134 Всички цени са в лева без ДДС.

Зарчета „Създай история“, 
6 броя

• Размер: 4 cm

Фонетични торбички
• Сензорните торбички са чудесен начин за 

насърчаване при изучаването на букви и звуци.

31,99 лв.
6635100521

27,99 лв.
6611100221

• Размер: 7 cm

89,99 лв.
6611060244

Магнитни пунктуационни 
знаци

• Тестове за правопис, пунктуация и граматика.
• Възраст: 5-9 години.

Карти

Образователни игри

85,99 лв.
6611060128

• 4 пластмасови папки 21х30 cm, 30 карти със знаци и 
изображения, 10 миещи се маркера.

Комплект умения 
за писане

9,17 лв.

Арт. номер Описание
6635101269 Българската азбука, 30 бр.
6635101270 Животни, 48 бр.
6635101271 Плодове и зеленчуци, 50 бр.
6635101272 Професии, 40 бр.

9,99 лв.

Арт. номер Описание
5525100145 Българските букви
5525100150 Българските думи

• Всеки набор включва две зарчета с хора 
или животни, две зарчета за околна среда 
и две зарчета със ситуации.

• За да започне една история, децата 
трябва да хвърлят зарчетата и след 
това да съчетаят символите.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

• Комплект образователни илюстровани карти Cubos за 
деца в предучилищна и училищна възраст. Помагат за 
усвояването на полезна и интересна информация за околния 
свят, а илюстрациите правят ученето по-забавно!

Заедно за модерна среда в образованиетоБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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Самозалепващи листчета с английската азбука

• Размер: 3.5 сm. 
• Може да се използват 

за учене на буквите, 
съставяне на думи 
или украса.

• Букви в 5 ярки цвята.
• Размер на буквите: 0.7х3.7 cm.

Магнитни английски букви, 
26 броя

• 54 части
• Размери: 5x5x0.5 сm

• Размер А3 • Размер А3 • Размер А3

• Размер А4 • Размер А4 • Размер А4

Английската азбука,  
70х50 cm – 8132200003

Времена в английския език,  
100х70 сm – 8132200002

100 неправилни глагола в английския 
език, 100x70 cm – 8132200001

Магнитни английски букви, 
дървени

15,99 лв.

Предлози в английския език,  
100х70 cm – 6616040002

37,49 лв.

37,49 лв. 37,49 лв.

2,49 лв.
6635100941

2,49 лв.
6635100939

2,49 лв.
6635100943

0,99 лв.
6635100942

0,99 лв.
6635100940

6,99 лв.
1040100038

21,99 лв.
6616020012

5,99 лв.
6616020003

1,99 лв.
6635100944

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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• Комплект за строене на крепости, 
правене на букви от пластилин, учене 
на буквите и съставяне на думи. 

• Комплектът включва 36 букви с 
размер 5 cm.

Конструктор с английската азбука

39,99 лв.
6616020006

24,99 лв.
6616020009

51,99 лв.
6015220036

Букви за нанизване

• 26 цветни главни и малки букви и 8 цветни въженца.

Тактилни букви, 26 броя

Карти „Английската 
азбука“

• 26 части
• Размери: 

22x32x0.5 сm

Дървен пъзел  
„Английска азбука“

13,99 лв.
6616020013

22,99 лв.
6611120277

• Иновативна игра, която тренира въображението, 
фината моторика и е съчетание на цветове и 
форми. Също така позволява на децата над 4 
години да научат цифрите и буквите. Всички 
дървени части и шаблони са надеждно съхранени в 
дървена кутия с плъзгащ се капак.

• Букви с размер  
10х7 cm. 

• Проследете 
ф�рмата с пръст, 
като започнете от 
точката и следвате 
стрелките.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК

9,17 лв.
6635101268

Дървен пъзел за нанизване 
„Букви и цифри“

Заедно за модерна среда в образованиетоАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК

• 27 части 
• Размери: 

27x18x2 cm

Пъзел с букви „Змия“, дървен

24,99 лв.
6611120212

50,99 лв.
6611060362

Дървен пъзел за 
обучение, плъзгащ

49,99 лв.
6616020001

• Целта на играта е да се приведат плъзгащите се елементи 
на правилните места. От едната страна на дъската са 
изобразени цифри, а от другата страна – букви.

• Размер: 30x30 cm

Алигатори за свързване, 
английска азбука

• Комплектът включва 13 алигатора.
• Алигатори, които лесно се сглобяват и разглобяват.  

По главите и опашките им има отпечатани главни и малки букви. 
Децата съединяват главата с правилната опашка.

Дъска азбука 
„Теле“

86,99 лв.
6635101005

• Дъската служи за двигателни упражнения и 
обучение за писане на главни и малки букви.

159,90 лв.
6635101001

Магнитна дъска 
„Азбука“, активна

• Двигателни 
упражнения и 
обучение за писане 
на буквите от 
английската азбука.

79,99 лв.
6616020007

• Размер на най-голямата 
част: 25 cm.

Комплект създаване на букви, 
60 части
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Домино  
„Английски думи“

Карти тип „пъзел“, 
английски думи

Карти тип „пъзел“, 
ABC

Карти тип „пъзел“, 
английска азбука

Домино  
„Състави изречение“

• Подпомага усвояването на английската граматика от 
децата.

• Игра за въвеждане на основни умения за изграждане на думи. 
Включва 84 пластмасови домино плочки в 6 ярки цвята.

29,99 лв.
6616020014

42,99 лв.
6635100538

48,99 лв.
6635100542

29,99 лв.
6616020015

29,99 лв.
6611060298

Кексчета за съставяне 
на думи

• Помагат на децата да научат азбуката 
и да съставят кратки думи, използвайки 
цветните букви.

• Всички 56 части се съхраняват в 6-те 
кексчета.

• Кексчето е с височина 6.5 сm.

54,99 лв.
6616020011

• Комплектът включва: чанта за  
носене, 40 плочки (26 плочки с букви,  
10 плочки с цифри и 4 плочки с форми)  
и 3 двустранни карти с дейности.

Комплект „Английска азбука“ в кутия-пчела

54,99 лв.
6616020004

• Размер:  
14x10.1 cm

• Размер: 
12.7x7.6 cm

• Размер: 
17.7x7.6 cm

• Насърчават речниковите умения и разпознаването на букви и числа.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК Заедно за модерна среда в образованиетоАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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Игра „Речеви конструктор“

• Подходяща за забавление  
в класната стая или за семейни игри, от 3 до 12 играчи.

58,99 лв.
6635100543

Комплект активни карти 
„Лисица“, в кутия

Игра „Дума за дума“ на 
английски език

76,99 лв.
6611060399

71,99 лв.
6015220049

• Игра за развитие на лексиката.
• Пластмасови фигурки на шапка, кутия, дърво и стол. 

Кутията включва: 16 картички с картинки, 40 картички с 
активности, двустранно колело за въртене.

25,99 лв.
6616020018

Дървени кубчета „Създаване 
на думи“

• За логическо мислене.
• За деца над 6-годишна възраст.
• Размери: 19x18x3 cm.

• Игра за изграждане на думи.
• Комплектът включва: 112 цветно кодирани пръчки;  

двуминутен таймер; 4 молива; макет за игра.
• Брой играчи: от 2 до 4.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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Зарчета „Разговор на английски“

Зарчета „Емоции“

Пуканки за изучаване на думи

Зарчета „Довърши изречението“

• За изграждане на говорни, социални и слухови умения у 
децата. Кубчета от мека пяна с 36 въпроса относно опита 
и перспективите на учениците.

• 6 броя тактилни кубчета с 36 различни подсказки от всяка  
страна. Може да се използват за творчески беседи или в  
писмени дейности. 

• За практикуване разпознаването на ключови думи.  
Децата вземат от купата пуканки и четат думите на глас. 

• Включва 92 игрални и 8 POP карти. За 2-4 играчи.

Зарчета „Създай история“, 
6 броя

• Размер: 4 cm• Размер: 4 cm

• Размер: 4 cm

• Помагат на децата да се научат да разпознават и 
обсъждат различни емоции. Включват кубчета със снимки 
на деца от различни култури и кубчета с изписани на 
английски език емоции. 

19,99 лв.
6635100541

26,99 лв.
6611100221

27,99 лв.
6635100545

27,99 лв.
6635100544

49,99 лв.
6611100574

26,99 лв.
6635100546

• Размер: 
4 cm

Кофички за добро поведение

• Слънцето, сърцата и звездите се използват за добро 
поведение и се поставят в оранжевата кофичка, а облаците, 
светкавиците и капките – за лошо, в лилавата.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК

• Всеки набор включва две 
зарчета с хора или животни, 
две зарчета за околна среда 
и две зарчета със ситуации.

Заедно за модерна среда в образованиетоАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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1.

4. 5.

8.

10.

7.

11.

1. Линия на времето: 2.5 млн. г. 
пр.н.е.–476 г. сл.н.е., размер: 
100x140 cm – 1592120081

2. Карта „Шумер и Акад, Хетско 
царство“, размер: 100x140 cm – 
1592120105

3. Карта „Вавилонско и Асирийско 
царство, Нововавилонско 
царство“, размер: 100x140 cm – 
1592120106

4. Карта „Гръко-персийски войни, 
500–449 г. пр.н.е.“, размер: 
100x140 cm – 1592120109

5. Карта „Империя на Александър 
Македонски“, размер: 100x140 cm – 
1592120072

6. Карта „Древният Рим, III в. 
пр.н.е.–II в.“, размер: 100x140 cm – 
1592120073

7. Карта „Ранна епоха в Италия, 

Римска република, III-II в. 
пр.н.е.“, размер: 100x140 cm – 
1592120110

8. Карта „Римска република до 74 
г. пр.н.е., от 74 до 30 г. пр.н.е.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120111

9. Карта „Разпадане на Римската 
империя. Великото преселение“, 
размер: 100x140 cm – 1592120112

10. Карта „Разселване на 
славяните“, размер: 100x140 cm – 
1592120114

11. Карта „Разпространение на 
християнството до V в., V-IХ в.“,  
размер: 100x140 cm – 1592120113

12. Карта „Народи и държави в 
началото на VI в.“, размер: 
100x140 cm – 1592120115

13. Карта „Каролингска империя  
при Карл Велики“, размер: 
100x140 cm – 1592120124

14. Карта „Кръстоносни походи, 
XII-XIII в.“, размер: 100x140 cm – 
1592120074

2. 3.

6.

12.

9.

13. 14.

49,99 лв.

ИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ
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9.

5.

1.

10.

6.

2.

11.

7.

3.

8.

4.

13.

14. 15.

12.

16.

1. Карта „Русия, XV-XX в., Индия, 
Китай и Япония, XIX-XX в.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120132

2. Карта „Създаване и разширение 
на САЩ, Гражданска война“, 
размер: 100x140 cm – 1592120129

3. Карта „Европа при Наполеон, 
1794-1815 г.“, размер: 100x140 cm – 
1592120077

4. Карта „Европа в края на ХVIII в.“;  
врезка „Европа към 1815 г.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120118

5. Карта „Възрожденска просвета  
и култура, XVIII-XIX в.“,  
размер: 100x140 cm – 1592120088

6. Карта „Европа след Виенския 
конгрес, 1815 г.“, размер:  
100x140 cm – 1592120130

7. Карта „Обединение на Италия, 
1859-1870 г., Обединение на 
Германия“, размер: 100x140 cm – 
1592120131

8. Карта „Колониалната система 
към 1914 г.“, размер: 100x140 cm – 
1592120119

9. Карта „Балканите през Първата 
световна война, 1914-1918 г.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120075

10. Карта „Европа след Първата 
световна война; Европа след 
Втората световна война, към 
1949 г.“, размер: 100x140 cm – 
1592120120

11. Карта „Деколонизация“, размер: 
100x140 cm – 1592120133

12. Карта „Англия и Франция, ХII-ХIII 
в.; Свещената Римска империя“,  
размер: 100x140 cm – 1592120126

13. Карта „Англия и Франция, 
Стогодишната война, Германия 
и Италия, XIV-XV в.“, размер: 
100x140 cm – 1592120122

14. Карта „Османска империя, 
XIV-XVII в.“, размер: 100x140 cm – 
1592120128

15. Карта „Велики географски 
открития, XV-XVII век“, размер: 
100x140 cm – 1592120116

16. Карта „Реформация и 
Контрареформация, религии 
в Европа, XVI-XVII в.“, размер: 
100x140 cm – 1592120127

49,99 лв.

ИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ Заедно за модерна среда в образованиетоИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ
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1. 2.

5.

3.

6.4.

7.

11. 12. 13.

14. 15. 16.

1. Карта „Националноосвободителни 
борби, 1804-1869 г.“, размер: 
100x140 cm – 1592120065

2. Карта „Руско-турска 
освободителна война, 1877-1878 г.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120066

3. Карта „България според 
договорите от 1878 до 1919 г.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120078

4. Съединение на България и 
Сръбско-бълг. война, 1885 г., 
размер: 100x140 cm – 1592120079

5. Карта „Балканска война,  
1912-1913 г.“, размер: 100x140 cm – 
1592120067

6. Карта „Съпротива срещу 
Берлинския договор, 1878 г.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120089

7. Карта „Втора световна война  
и България, 1944-1945 г.“,  
размер: 100x140 cm – 1592120069

8. Карта „Българската църква 
и култура, VII-XIV в., 
Средновeковни градове“, размер: 
100x140 cm – 1592120083

9. Карта „България при хан Крум  
и наследниците му“, размер: 
100x140 cm – 1592120082

10. Карта „България при княз Борис 
I и цар Симеон“, размер:  
140x100 cm – 1592120063

11. Карта „България при Асеневци,  
1185-1241 г.“, размер:  
100x140 cm – 1592120084

12. Карта „България при цар Иван 
Александър, 1331-1371 г.“,  
размер: 100x140 cm – 
1592120086

13. Карта „Падане на България 
под османска власт, 1371-
1396 г.“, размер: 100x140 cm – 
1592120087

14. Карта „България под 
византийска власт“, размер: 
100x140 cm – 1592120064

15. Карта „Втора световна 
война, 1939- 1945 г.“, размер: 
100x140 cm – 1592120076

16. Карта „Икономически 
и военни организации: 
Варшавски договор“, размер: 
100x140 cm – 1592120121

8. 9. 10.

49,99 лв.

ИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ
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1.

2.

3.

4.

5.

9.6.

7.

8.

11. 13.10. 12.

2. Административна карта на 
България, размер: 100х140 cm – 
1592120098

29,99 лв.

3. Природогеографска карта  
на България, ламинирана, 
размер: 100х140 cm – 1592120021 

5. Природогеографска карта  
на Балканския полуостров, 
размер: 140х100 cm – 1592120049

8. Природогеографска карта на 
Европа, размер: 140х100 cm – 
8130120045

9. Европа – климат, води, 
растения и животни, размер: 
100х140 cm – 1592120036

10. Политическа карта с раси  
на Северна Америка, размер: 
140х100 cm – 1592120044

11. Климатична карта на Северна 
Америка, размер: 140х100 cm –  
1592120039

12. Политическа карта с раси на 
Южна Америка, размер:  
140х100 cm – 1592120047

32,99 лв.

4. Природогеографска карта на 
България, размер: 140х200 cm – 
1592120014

21. Политическа карта на 
света, размер: 200х140 cm – 
1592120057

25. Климатична карта на 
света, размер: 140х200 cm – 
1592120048

62,99 лв.

24. Природогеографска карта на 
света, размер: 140х200 cm – 
1592120017

59,99 лв.

1. Административна карта на 
България, размер: 100х70 cm – 
1592120003

10,99 лв.

18. Природогеографска карта на 
Австралия политическа, климат, 
води; двустранна, размер:  
100х140 cm – 1592120034

19,99 лв.

7. Природогеографска карта на 
Европа, ламинирана, размер: 
100х70 cm – 1592120053

19. Политическа карта на света, 
ламинирана, размер:  
70х100 cm – 1592120060

22. Природогеографска карта  
на света, ламинирана, размер: 
100х70 cm – 1592120062

12,99 лв.

13. Климатична карта на Южна 
Америка, размер: 140х100 cm – 
1592120041

14. Политическа карта с раси на 
Азия, размер: 140х100 cm – 
1592120042

15. Климатична карта на Азия, 
размер: 140х100 cm – 1592120037

16. Политическа карта с раси на 
Африка, размер: 140х100 cm – 
1592120043

17. Климатична карта на Африка,  
размер: 140х100 cm – 1592120038

6. Политическа карта на Европа,  
размер: 100х140 cm – 1592120005

20. Политическа карта на света, 
размер: 100х140 cm – 1592120058

23. Природогеографска карта  
на света, ламинирана,  
размер: 140х100 cm – 1592120051

ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ Заедно за модерна среда в образованиетоИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ
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Стойка за карти

• Дължина: 220 cm 
• Регулируема метална тръба, 

монтирана на стабилна 
пластмасова петлъчева 
основа.

• Кука в горната част на 
конструкцията.

• 24 части
• Размери: 40х22х1 cm

Пъзел „Карта на света“, дървен

17,99 лв.
6611120210

149,90 лв.
6624020003

Дъска-карта, 90х120 cm

• Идеална за 
образователни цели.

• Възможност за 
писане с маркер за 
бяла дъска.

• На Европа

279,90 лв.
1077160002

20.

21.

24. 25.

17.15.14. 16.

ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ



146 Всички цени са в лева без ДДС.

• Размер: 72.5х44 cm

• Размер: 55х49 cm

83,99 лв.
1592120140

Пъзел картаМагнитна карта на 
света, двустранна

151,90 лв.
6611120379

• На света
• 9 части

155,90 лв.
6611120380

• На Европа

Физически глобус

• Размер: Ø16 cm

23,99 лв.
1592140010

• Размер: Ø24 cm 
• Суша и вода

• Размер: Ø24 cm 
• Континенти

144,90 лв.
6611060391

204,90 лв.
6611060392

Монтесори глобус

Политически глобус

• Размер: Ø16 cm

23,99 лв.
1592140012

• Размер: Ø24 cm

43,99 лв.
1592140014

• Размер: Ø25 cm
• Ден и нощ.

54,99 лв.
8130140013

Светещ глобус

• Размер: Ø25 cm
• Физикогеографски

51,99 лв.
8130140009

• Водата изобразена на глобусът е в син цвят и гладка 
повърхност, а сушата – с грапава повърхност. Чрез допир 
и визуалното възприятие децата ще научат, че Земята е 
със сферична форма, както и че на нея има вода и суша.

• Континентите на глобуса са 
отбелязани в различни цветове, 
а водата е обозначена в син 
цвят и има гладка повърхност.

ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ Заедно за модерна среда в образованиетоГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ
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• Намерете и обозначете континентите, водните 
басейни, държавите, търговските пътища и др. 

• В комплект с кукичка и въженце за окачване.

Глобус за надписване Интерактивен 
глобус

• Размер: Ø45.5 cm

• Интерактивният глобус предлага 
три начина на учене: изследване, 
тестване и измерване.

• Идеален за самостоятелно учене.
• Комплектът съдържа говорещ 

глобус и говорещ химикал.
• Включва 12-часово аудио на 

английски език.

Модел на изригващ вулкан

• Едната част показва вътрешността, другата е означена 
за оценка на знанията. Лесна рецепта за лава, прозрачна 
тава.

• Размер:  
28х33 cm

• Размер: Ø67.5 cm

44,99 лв.
8130140012

259,90 лв.
1592140002

99,99 лв.
6635100685

Модел на Земята, напречно 
сечение

• Размер:  
Ø13 cm

37,99 лв.
8126140033

Глобус пъзел

• Размер:  
Ø20 cm

• Комплектът включва: Земно кълбо; шест пластмасови континенти, които се прикрепят към земното кълбо и имената на 
континентите. Глобусът се върти на 360°. Континентът включва животни и известни забележителности. Подходящ за 
самостоятелна и групова игра и обучение. 

79,99 лв.
6611120094

ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ

• Двете полукълба на Земята се разделят, за да покажат 
четирите основни слоя на Земята и техните температури 
и дълбочини.

• Възраст: 5–9 години. 
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Колекции

Вкаменелости 8126160023
Метаморфни скали 8126160025
Минерали 8126160026
Седиментни скали 8126160027

37,99 лв.

• Размери: 
30x21x5 cm

139,90 лв.
6626020084

Комплект проби – горива 
в кутия

Куфар с 9 модела топография и 
релеф на земната повърхност

43,99 лв.
6626020083

Комплект за тестване 
на минерали, 7 части

539,90 лв.
6624020011

Релефни плочки на земни 
форми Монтесори

109,90 лв.
6626020079

Комплект почви в 
дървена кутия, 8 бр.

Комплект минерали 
в кутия, 42 бр.

149,90 лв.
6624020002

Модел на почви

• Размери: 62.5x33.5x15 cm.

• Размери: 
13.5x12.5x3 cm.

139,90 лв.
6626020078

769,90 лв.
6624020010

• Комплектът за  
изучаване на планините,  
платата, равнините,  
хълмовете, реките и океаните.

• Помагат да се научат 
различни геоложки 
особености и техните 
названия чрез 
експерименти с вода.

• Комплектът съдържа  
12 триизмерни форми на 
земята, които могат да 
се напълнят с вода.

• Размери: 20х4.5х20 cm.
• Материал: дърво.

• Комплектът съдържа: черна почва; червена почва; 
тухлено-червена почва; лилава почва; оризова почва; 
канелена почва; червеникава почва; жълтеникава почва.

ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ

• Съдържа инструменти за определяне на свойствата на 
минералите, информация за скалните маси и съвети за 
тяхното разпознаване. Предназначен за деца над 8 г.

Заедно за модерна среда в образованиетоГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ



149Всички цени са в лева без ДДС.

Х
ум

ан
ит

ар
ни

 
на

ук
и,

 е
зи

ци
 и

 
Б

Д
П

 

49,99 лв.
6624020012

49,99 лв.
6624020013

Комплект „Малък  
гений – Predators 2 в 1“

Комплект за изкопаване 
на вкаменелости

Комплект за разкопки  
на скъпоценни камъни

Комплект „Малък гений – 
Минералогия“

Комплект „Малък гений – 
Кристали“• Забавна научна игра за свирепите 

хищници.
• За деца над 7 год.
• Съдържа: изкопаеми  

вкаменелости, инструменти,  
скелети на динозаври.

• История на земята.Комплектът съдържа: 8 истински 
вкаменелости, 1 блок за копаене, 2 инструмента, 1 
ръководство за приключения и пособия за превръщане на 
кутията във витрина.

• Размер: 17х2.5 cm.
• За децата да изследват различни страни, култури и света 

на гемологията.

• Игра за собствена колекция от минерали.
• Съдържа: блок за разбиване, 3 бр. инстументи,  

32 бр. карти.
• За деца от 7 до 12 г.

• Разнообразие от интересни 
кристални експерименти.

• За деца над 8 г.

31,99 лв.
6628020125

24,99 лв.
6632020100

36,99 лв.
6626020088

№ Описание Арт. номер Цена

(1) Околосветско 
пътешествие 5525100515 24,99 лв.

(2) Околосветско 
пътешествие 2 6015220006 33,99 лв.

(3) Опознай България 5525100488 23,99 лв.
(4) Чудесата по света 6611100066 13,99 лв.
(5) България 5525100350 11,99 лв.
(6) Европа 5525100351 11,99 лв.
(7) Моята България 6611100251 8,49 лв.
(8) Красива България 6611100269 8,49 лв.
(9) Чудесата по света 8136100065 8,99 лв.

Опознавателни игри
(1) & (2)

(5)
(3)

(6)

(9)(8)

(7)

ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ
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Заедно за модерна среда в образованието

Подвижна площадка за безопасност  
на движението

Табло с пътни знаци, 
двустранно, 70х100 cm

ГРУПА „Б“

Спри! Пропусни
движещите се по пътя

с предимство
Път с предимство

Премини, ако пътят
е свободен

Забранено влизането
на пътни превозни

средства

Забранено влизането
на пътни превозни

средства в двете посоки
Забранено влизането

на товарни автомобили

Край на пътя с 
предимство

Пропусни
насрещно движещите

се pътни превозни
средства

Движение само направо
след знака

Кръгово движение

ПРЕДИМСТВО

Пропусни движещите се
по пътя с предимство

ГРУПА „В“ ЗАБРАНА

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6

Забранено влизането 
на трактори и самоходни

машини

Забранено влизането
на мотоциклети и 

велосипеди

Забранено влизането
на велосипеди

Забранено влизането
на ППС, теглени от

животни

Забранено влизането
на пешеходци

Забранено влизането
на ППС обозначени със
знак „Опасни товари“ 

Забранено влизането
на ППС с широчина,

включително товара,
по-голяма от обозначената

Забранено влизането
на ППС с тежест,

включително товара,
по-голяма от обозначената

Забранено завиването
надясно

Забранено завиването
наляво

Забранено завиването
в обратна посока

Забранено изпреварването
на ППС с изключение на
мотопеди и мотоциклети

без кош

Забранно движението
със скорост, по-висока

от обозначената

Забранени са
 паркирането

и престоя

Забранено паркирането

ГРУПА „Г“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ

Движение само надясно
след знака

Движение само надясно
пред знака

Движение само наляво
след знака

Движение само направо
или надясно
след знака

Движение само направо
или наляво
след знака

Движение само наляво
или надясно
след знака

Движение само наляво
пред знака

Преминаване отдясно
на знака

Преминаване отляво
на знака

Преминаване отляво
или отдясно на знака

В1 В2 В4 В7 В8 В9

В10 В12 В13 В15 В18 В21

В22 В23 В24 В26 В27 В28

Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 Г6

Г7 Г8 Г9 Г10 Г11 Г12

ОСНОВНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ

© Всички права запазени. Това издание не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, в каквато и да е форма или с каквито и да е средства без писменото съгласие на Кооперация „Панда“ и Модерното училище. Тел. 02/ 9766721

3 800052 731863

  

 

 

ГРУПА
„А“

А1 А2 А3 А4 А5 А6

А7 А8 А9 А10 А11 А12

А13 А14 А15 А16 А17 А18

А19 А20 А21 А22 А23 А24

А25 А26 А27 А28 А29 А30

А31 А32 А33 А36 А37 А38

А39 А40
А34.1 А34.2

  Опасен завой надясно Опасен завой наляво Последователни опасни 

е надясно
завои, първият от които

Стръмен наклон при 
изкачване

Платно за движение,
 стеснено от двете 

страни 
Платно за движение, 

стеснено отдясно 
Платно за движение,

 стеснено отляво 
Подвижен мост или

 ферибот
Пътят води до
 кей или бряг

Неравности по платното 
за движение

Изкуствени неравности
 по платното за 

движение 
Опасен пътен банкет Опасност от хлъзгане

Последователни опасни
завои, първият от които

е наляво

Стръмен наклон 
при спускане

Възможно е изхвърляне 
на малки камъни

Опасност от срутване 
или наличие

на паднали камъни 
Пешеходна пътека

Деца Велосипедисти Възможна е поява
 на домашни животни 

Възможна е поява 
на диви животни 

Участък от пътя 
в ремонт Светофар

Кръстовище на 
равнозначни пътища 

Кръстовище с път 
без предимство

Кръстовище с път 
без предимство

 отдясно 

Кръстовище с път
 без предимство 

отляво 

Кръстовище с кръгово
 движение

Двупосочно движение

Пресичане на трамвайна
 линия

Железопътен прелез
 с бариери

Железопътен прелез
 без бариери 

Възможно е ниско
прелитане на 

самолети

Възможна е поява на
силен страничен

вятър
Тунел

Внимание!
Други опасности

Участък с повишена
концентрация на

пътнотранспортни
произшествия 

А35.2А35.1 А35.3
Бализ

Железопътен прелез
 с един коловоз

Железопътен прелез
 с два или повече

 коловоза

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ

• Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на МОН изисква създаването 
и поддържането на кабинети, в които учениците да се обучават 
на правилата за безопасно движение. 

Табла по БДП от подготвителна група  
до VIII клас, 70х100 cm

Арт. номер Описание Цена

8110100091 Подготвителна 
група, 7 броя 55,99 лв.

8110100059 I клас, 4 броя 31,99 лв.

8110100060 II клас, 3 броя 23,99 лв.

8110100061 III клас, 9 броя 71,99 лв.

8110100062 IV клас, 6 броя 47,99 лв.

8110100063 V клас, 3 броя 23,99 лв.

8110100064 VI клас, 4 броя 31,99 лв.

8110100065 VII клас, 3 броя 23,99 лв.

8110100066 VIII-XII клас, 9 броя 71,99 лв.

Арт. номер Описание

8110100016 За IV клас

8110100017 За V клас

8110100018 За VI клас

8110100019 За VII клас

8110100020 За VIII клас

Учебна тетрадка за теоретично 
обучение по БДП, А5

Дидактически материали 
по БДП за 5-6-годишни

• Песни, гатанки и стихотворения, 
свързани с обучението по БДП.

CD с обучителни 
материали по БДП

• Размер: 5х4.5 m

• Размер: 10х4.5 m

37,49 лв.
8132240009

2,99 лв.
8110100089

2,99 лв.
• От I до IV клас

3,29 лв.
• От V до VIII клас

6,99 лв.
8110100090

553,90 лв.
6608020007

962,90 лв.
8110100088

• Материал: винил.
• Комплектът не включва  

пътните знаци.
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Пътни знаци  
със стойка

Комплект от 10 пътни знака

• Височина: 85 cm

• Височина: 130 cm

• Подходящ за 
детска площадка.

Пъзел „Пътни знаци“

• 4 знака

• 2 знака
21,99 лв.
8110100055

11,99 лв.
8110100054

204,90 лв.
6635100884

39,99 лв.

216,90 лв.
8110100084

12,99 лв.
6608020003

№ Арт. номер Описание

(1) 6608020024 знак Б24

(2) 6608020025 знак Б27

(3) 6608020026 знак Д19

(4) 6608020027 знак А30

(5) 6608020028 знак А7

(6) 6608020029 знак Б2

(7) 6608020030 знак А39

(8) 6608020031 знак В1

(9) 6608020032 знак Д17

(10) 6608020033 знак А2

Мини пътни знаци 
в кутия

• За играта на малките шофьори.
• Размери на кутията: 34х10х4 cm. 
• За деца над 3 год.

349,90 лв.
6608020021

349,90 лв.
8110100056

Симулационни очила

Наркотици Алкохол

(1)

(2)

(3)
(4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)
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Демонстрационен 
светофар СД 02

• Тегло около 0.5 kg.
• Захранване с батерии.
• Звуков зумер  

за пешеходци.
• Лесноподвижен,  

с батерии и звук за 
пешеходци.

• Височина: 30 cm.

49,99 лв.
8110100049

Светофар за площадка  
за управление на 
велосипед СД 01

• Подвижен.
• Захранване с батерии.
• Звуков зумер за 

пешеходци.
• Тегло: 3 kg.

• Подвижен светофар за различни 
забавни и демонстрационни игри.

• С дистанционно и режим на смяна 
на светлени.

• С 6 бр. батерии ААА.

• Височина: 150 cm.

• Височина: 75 cm. • Височина: 145 cm.

150,90 лв.
8110100036

93,99 лв.
8110100078

• Размер: S, бяла

45,99 лв.
6630200016 • Размер: М, черна

45,99 лв.
6630200015

• Размер: L, черна

45,99 лв.
6630200014

110,90 лв.
6608020022

Светофар за площадка  
за управление на 
велосипед СД 03

• Подвижен.
• Захранване с батерии.
• Звуков зумер за пешеходци.
• Тегло: 1.5 kg.

• Височина: 100 cm.

71,99 лв.
8110100072

Светофар СД 04 Светофар СД 05  
с дистанционно управление

• Подвижен светофар за различни 
забавни и демонстрационни игри.

• Автоматичен режим.
• Тегло: 1.5 kg. 
• С батерии.

Каска Urban Moov

• Каската е оборудвана с 11 дупки за въздух, за да осигури добра вентилация.
• Системата за регулиране на лентата позволява промяна на дължината,  

за да е максимално удобно и да се осигури по-голяма защита.
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• Комплектът включва: пътни знаци, 
говорещ светофар, малки колички. 
Подходящ е за деца от подготвител-
ната група, I и II клас.

Комплект за триизмерно 
моделиране на пътни 
ситуации

Мек пъзел-килимче  
с улици, 9 части

Лабиринт „Паркинг“, 
магнитен

• Размер: 65х86 cm
• Размер: 30х30 cm • Размер: 35х33 cm

55,99 лв.
6611120082

84,99 лв.
8110100068

109,90 лв.
6611100400

54,99 лв.
6635101189

• „За осигуряване на безопасно пресичане  
на платното от деца, всяко лице на възраст  
над 18 г. може да подаде сигнал с палка СТОП! 
ДЕЦА“ (ЗДвП, чл. 112, ал. 2)

Стоп палка Светлоотразителна 
жилетка за деца

• Прави децата забележими в тъмната 
част на денонощието. Закрепва се 
лесно за чанти и дрехи. Без верижка.

Светлоотразително 
мече

9,99 лв.
8110100037

4,99 лв.
8110100073

0,99 лв.
8110100052

94,99 лв.
6635101008

Двулицево килимче  
„Животът в града и фермата“ Килимче „Градът“

• Килимче с мотиви от живота на фермата и мотиви от града.
• Размер: 165х100 cm

• За симулиране и практикуване на правилата за 
движение. Размери: 150х200х0.5 cm.
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• Програмирането на STEM включва: 16 пластмасови подложки; 
22 части за лабиринт; 3 части тунел; 30 двустранни 
кодиращи карти; 20 карти за проследяване на пътя на 
мишката до сиренето.

• Програмируемата мишка е с размер 10 сm.

Мишка за програмиране

Робот за програмиране Botley 2.0, 
с принадлежности

• Комплектът съдържа: робот 
за програмиране Botley 2.0, 
дистанционно управление, 2 панела 
за лицето на робота, 40 карти за 
програмиране, 6 двустранни дъски,  
27 части за изграждане на 
препятствия и ръководство за 
начинаещи с предизвикателства  
за програмиране.

119,90 лв.
6635100852

• Размери:  
13x7x8.5 cm

Робот за програмиране Botley

• LED светлини, които показват посоката на всяка стъпка. 
• Комплектът включва: робот за програмиране Botley, дистанционно управление, 

подвижни ръце, 40 програмни карти. Възможност за програмиране на до 80 стъпки в 
една последователност. 

119,90 лв.
6611100203

179,90 лв.
6611100381


