


Кабинет по физика

Кабинет по информационни технологии

Зона за изследователи

Общообразователна зона



Ø Консултиране 

Ø Заснемане

Ø Проектиране

Ø Изготвяне на 3D проект

Ø Реализация

Създаваме и осигуряваме интересна и креативна среда за 
образование, която стимулира интелектуалното развитие на 
децата!

Кабинет по химия и 
биология

Кабинет по математика

Лекционна зала



„Релакс“ зона

Зона „Комуникации“

Зона „Динамика“ 

Зона “Творчески остров”





8 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

Научна 
лаборатория
• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1700х700 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака, Ø42 mm.
• Дебелина на метала: 1.5 mm. 

Научна лаборатория Quin е оборудвана със захранвания и измервателни устройства, 
необходими за експерименти на всяка ученическа маса и масата за учителя. Ученическите 
модули са проектирани така, че да доставят електричество и вода. Има умивалник, 
захранване, заземен електрически контакт, аналогов амперметър и волтметър. 
Ученическите работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители. 

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 8 бр. 
• Работни модули за учениците: 16 бр.
• Столове за учениците: 24 бр. 
• Мивки: 8 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 1 бр.

16 900,00 лв.
4020120122 – бял/жълт
4020120523 – бял/син
4020120524 – бял/зелен

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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ST
EM

Кабинет по химия 
и биология
• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1700х700 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака, Ø42 mm.
• Дебелина на метала: 1.5 mm. 

Лаборатория по химия и биология Quin е оборудвана със захранвания и измервателни 
устройства, необходими за експерименти на всяка ученическа маса и масата за учителя. 
Ученическите модули са проектирани така, че да доставят електричество, вода и газ. Има 
умивалник, захранване, заземен електрически контакт, аналогов амперметър и волтметър. 
Ученическите работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители.

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 8 бр.
• Работни модули за учениците: 16 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Мивка: 8 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 9 бр.

21 900,00 лв.
4020120525 – бял/жълт
4020120526 – бял/син
4020120527 – бял/зелен

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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Заедно за модерна среда в образованието

• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1800x1400 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака, Ø42 mm.
• Дебелина на метала: 1.5 mm.

Научна лаборатория Hexa е оборудвана със захранвания и измервателни устройства, 
необходими за експерименти на всяка ученическа маса и масата за учителя. Ученическите 
модули са проектирани така, че да доставят електричество и вода. Има умивалник, 
захранване, заземен електрически контакт, аналогов амперметър и волтметър. 
Ученическите работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата на учителя. 

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 4 бр.
• Работни модули за учениците: 16 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Мивка: 4 бр.
• Шкафов: 2 бр.
• Газова горелка: 1 бр.

18 900,00 лв.
4020120528 – бял/жълт
4020120529 – бял/син
4020120530 – бял/зелен

Научна 
лаборатория

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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ST
EM

Кабинет по химия 
и биология
• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1800x1400 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака, Ø42 mm.
• Дебелина на метала: 1.5 mm.

Лаборатория по химия и биология Hexa е оборудвана със захранвания и измервателни 
устройства, необходими за експерименти на всяка ученическа маса и масата за учителя. 
Ученическите модули са проектирани така, че да доставят електричество, вода и газ. Има 
умивалник, захранване, заземен електрически контакт, аналогов амперметър и волтметър. 
Ученическите работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители. 

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 4 бр.
• Работни модули за учениците: 16 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Мивка: 4 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 5 бр.

18 529,00 лв.
4020120120 – бял/жълт
4020120531 – бял/син
4020120532 – бял/зелен

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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Заедно за модерна среда в образованието

• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1800x1400 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака, Ø42 mm.
• Дебелина на метала: 1.5 mm.

Лаборатория по физика Hexa е оборудвана със захранвания и измервателни устройства, 
необходими за експерименти. Ученическите модули са проектирани така, че да доставят 
електричество, вода и газ. Има умивалник, захранване, заземен електрически контакт, 
има аналогов амперметър, волтметър и заземен електрически контакт. Ученическите 
работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти може да се 
управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители. 

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 4 бр.
• Работни модули за учениците: 8 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 1 бр.

16 569,00 лв.
4020120121 – бял/жълт
4020120533 – бял/син
4020120534 – бял/зелен

Кабинет по 
физика

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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EM

• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1800x600 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака.

Научна лаборатория Flat е оборудвана със захранвания и измервателни устройства, 
необходими за експерименти на всяка ученическа маса и масата за учителя. Ученическите 
модули са проектирани така, че да доставят електричество и вода. Има умивалник, 
захранване, заземен електрически контакт, аналогов амперметър и волтметър. 
Ученическите работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители. 

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 8 бр.
• Работни модули за учениците: 8 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Мивка: 5 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 1 бр.

21 900,00 лв.
4020120535 – бял/жълт
4020120536 – бял/син
4020120537 – бял/зелен

Научна 
лаборатория

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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Заедно за модерна среда в образованието

Кабинет химия и 
биология

• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1800x600 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака.

Лаборатория по химия и биология Flat е оборудвана със захранвания и измервателни 
устройства, необходими за експерименти на всяка ученическа маса и масата за учителя. 
Ученическите модули са проектирани така, че да доставят електричество, вода и газ. Има 
умивалник, захранване, заземен електрически контакт, аналогов амперметър и волтметър. 
Ученическите работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители. 

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 8 бр.
• Работни модули за учениците: 8 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Мивка: 5 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 9 бр.

21 900,00 лв.
4020120538 – бял/жълт
4020120539 – бял/син
4020120540 – бял/зелен

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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Кабинет 
физика

• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1800x600 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака.

Лаборатория по физика Flat е оборудвана със захранвания и измервателни устройства, 
необходими за експерименти. Ученическите модули са проектирани така, че да доставят 
електричество, вода и газ. Заземен електрически контакт, аналогов амперметър и 
волтметър. Работните модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители. 
Ученическите единици могат да бъдат изключени отделно с бутон от учителското бюро.

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 8 бр.
• Работни модули за учениците: 8 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 1 бр.

18 900,00 лв.
4020120541 – бял/жълт
4020120542 – бял/син
4020120543 – бял/зелен

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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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.
4020120097
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100
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RED CYAN MAGENTA YELLOW

67х112 mm 210х297 mm 100х100 mm
НЕМСКО

КАЧЕСТВО

120 100 90
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5
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80
g/m2

300

RED CYAN MAGENTA YELLOW

67х112 mm 210х297 mm 100х100 mm
НЕМСКО

КАЧЕСТВО

120 100 90
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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.
4020120117
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Заедно за модерна среда в образованието

Чин и стол  
STUDY

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

• 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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Двоен чин със столове 
STUDY

A5
SIZE

A4
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A3
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A2
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80
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RED CYAN MAGENTA YELLOW

67х112 mm 210х297 mm 100х100 mm
НЕМСКО

КАЧЕСТВО

120 100 90

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 прахобоядисана 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.



21Всички цени са в лева без ДДС.

ST
EM

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

Ергономична ученическа маса FLEXUS

Масите FLEXUS предлагат креативни дизайни 
за креативни умове и креативни пространства 
за учене. Подредете ги в нови форми, съберете 

учениците на едно място или поотделно.

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

Heavy-duty заключващи 
колела

Нивелиращи стъпки

Безопасни заоблени  
3D ръбове

• HPL плот с дебелина 12 mm  
и заоблени ъгли.

• Прахово боядисана в сив цвят 
метална рамка.

• Колелца със стопери на два от 
краката за лесно придвижване.

• Пластмосаови протектори 
на другите два крака за 
защита на подовите настилки 
и намаляване на шума при 
преместване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни
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Височина Арт. номер

64 cm 4020120205

71 cm 4020120207

76 cm 4020120209

Височина Арт. номер

64 cm 4020120191

71 cm 4020120193

76 cm 4020120195

Височина Арт. номер

64 cm 4020120173

71 cm 4020120175

76 cm 4020120177

Височина Арт. номер

64 cm 4020120179

71 cm 4020120181

76 cm 4020120183

Височина Арт. номер

64 cm 4020120215

71 cm 4020120217

76 cm 4020120219

199,90 лв.

Квадрат
Размер: 80х80 cm

269,90 лв.

Правоъгълник
Размер: 120х60 cm

269,90 лв.

Квадрат
Размер: 120х60 cm

299,90 лв.

Вълна
Размер: 120х80 cm

Височина Арт. номер

64 cm 4020120185

71 cm 4020120187

76 cm 4020120189

269,90 лв.

Полукръг
Размер: 120х60 cm

299,90 лв.

S-форма
Размер: 120х80 cm
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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**

Мандарина
Жълт
Небесносин
Круша

02
03
04
06

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

120
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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

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

Цвят на седалката и облегалката**

Мандарина
Жълт
Небесносин
Боровинка
Круша

02
03
04
05
06

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

120

• 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.
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Заедно за модерна среда в образованието

Smart обединява творчеството и организацията. Учениците и преподавателите ще 
обикнат дизайните, които създават, докато подреждат тези стелажни единици в 
забавни форми, полукръгове и приспособления. 

Модулна система за съхранение SMART

Устойчиви пластмасови 
тави

Heavy-duty 
заключващи колела
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• Размери: 104x40х150 cm • Размери: 104x40х150 cm • Размери: 104x40х150 cm

• Размери: 104x40х90 cm • Размери: 104x40х90 cm

• Размери: 104x40х90 cm

Шкаф с 2 врати Шкаф с 2 рафта, 7 пластмасови 
тави

Шкаф с 2 рафта,  
14 пластмасови тавиЕтажерка с 2 рафта

Шкаф с 14 пластмасови 
тави

Шкаф с 2 врати Шкаф с 12 клетки

299,90 лв.
4020140021

739,90 лв.
4020140027

399,90 лв.
4020140028

349,90 лв.
4020140029

509,90 лв.
4020140022

639,90 лв.
4020140023

• Размери: 100.8x40х90 cm

299,90 лв.
4020140024
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Заедно за модерна среда в образованието

Меки модулни форми за сядане, които вдъхват живот на всяка среда с 
цветове и забавни форми. 

Девет форми с възможност за комбиниране една с друга. Можете 
да ги сглобите като парчета пъзел, за да създадете 3D шедьоври на 
изкуството и формата. 

Модулна мека мебел

Модул CURVE

4030100244

4030100245

4030100246

4030100247

4030100248

4030100249

499,90 лв.

• Размери: 90х90х43 cm

Модул PIXEL

4030100232

4030100233

4030100234

4030100235

4030100236

4030100237

609,90 лв.

• Размери: 120х112х43 cm

Модул BOLD

299,90 лв.

• Размери: 60х51х43 cm

4030100250

4030100251

4030100252

4030100253

4030100254

4030100255

Модул FORMEX

4030100238

4030100239

4030100240

4030100241

4030100242

4030100243

499,90 лв.

• Размери: 120х60х43 cm

Модул CIRCLE

279,90 лв.

• Размери: 60х60х43 cm

4030100256

4030100257

4030100258

4030100259

4030100260

4030100261

Модул ARROW

289,90 лв.

• Размери: 53х59х43 cm

4030100268

4030100269

4030100270

4030100271

4030100272

4030100273
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Модул MOON

Модул CUBE

Модул CHIP

Модул SHAPE

Модул LINE

Модул RAINBOW

• Размери: 90х76х43 cm

469,90 лв.

• Размери: 60х60х43 cm

279,90 лв.

• Размери: 90х90х43 cm

519,90 лв.

• Размери: 120х90х43 cm

499,90 лв.

• Размери: 60х60х43 cm

289,90 лв.

• Размери: 120х60х43 cm

489,90 лв.

4030100274

4030100275

4030100276

4030100277

4030100278

4030100279

4030100262

4030100263

4030100264

4030100265

4030100266

4030100267

4030100280

4030100281

4030100282

4030100283

4030100284

4030100285

4030100286

4030100287

4030100288

4030100289

4030100290

4030100291

4030100292

4030100293

4030100294

4030100295

4030100296

4030100297

4030100298

4030100299

4030100300

4030100301

4030100302

4030100303
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Заедно за модерна среда в образованието

37,49 лв.

1. Табло „Прости механизми“, раз-
мери: 100x70 cm – 6635100798

2. Табло „Величини и техните 
параметри“, размери:  
70x100 cm – 8132180004

3. Табло „Електрически ток“, раз-
мери: 70x100 cm – 8132180009

4. Табло „Електрически вери-
ги“, размери: 70x100 cm – 
6632040001

2. 3. 4. 5.

1.

6.

5. Табло „Електромагнитен  
спектър“, размери: 70x100 cm – 
6632040002

6. Табло „Оптика“, размери:  
70x100 cm – 6635100095

7. Табло „Движение на Земята  
и Луната“, размери: 70x100 cm – 
8132180006

8. Карта на звездното небе, раз-
мери: 70x100 cm – 8132180012

9. Табло „Слънчева система“, раз-
мери: 70x100 cm – 8132180005

7. 8.

9.
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Гигантски 
термометър

Метеорологичен център

• Височина: 76 cm
• От –40 до 50 oС

• Съдържа термометър,  
барометър и влагомер.

• Може да се използват и 
поотделно.

Архимедов винтКомплект  
„Закон на Архимед“

• 1 силомер  
и 2 цилиндъра.

• Размери: 
18х4х7 cm.

• 4 части
• Размери: от 9 до 15 cm

Силомер, 3 бр.Комплект  
„Помощни ръчички“

Демонстрационен 
комплект „Термично 
разширение“

• Дължина: 28 cm

79,99 лв.
6635100150

94,99 лв.
6635100720

29,99 лв.
6611060290

17,99 лв.
6632020005

77,99 лв.
6632020087

12,99 лв.
8126160070

17,99 лв.
6632020062

35,99 лв.
6632020014

• 1 N, 5 N, 10 N

53,99 лв.
6632020031

• Комплект за термично разширение  
на твърди вещества. 

• Изработено от метал.

• Комплект за сравнение на 
степента на термично линейно 
разширение на материалите: 
стомана, алуминий и месинг.

• За демонстриране на топлинната 
проводимост на различни метали. 

• Размер на лентите: 100x15 mm. 
• Дървен пръстен диаметър: 125 mm.

Демонстрационно 
устройство  
„Разширение  
на металите“

Уред за  
топлопроводимост

• Представя концепцията за 
• причината и следствието. 
• Насърчава уменията за наблюдение, 

докато децата наблюдават водата, 
противодействаща на гравитацията.

Метео станция

14,99 лв.
№ Арт. номер Описание
(1) 6045120032 Shiny Day
(2) 6045120031 Sunny Times

• Показва: дата, околната 
температура и будилник.

1

2
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Заедно за модерна среда в образованието

• Комплектът  
включва 24 части:
- магнит „подкова“;
- магнитна основа;
- лабиринт;
- 4 цветни магнита;
- 2 магнитни калинки;
- 2 двуцветни магнитни 

плочки;
- 2 леки коли;
- 10 карти за активност.

• Размер:  
Ø15x12x3.5 cm

Комплект магнити

Електромагнит

9,49 лв.
6635100971

81,99 лв.
6632020093

83,99 лв.
6632020012

6,99 лв.
6632020032

39,99 лв.
6632020094

74,99 лв.
6611060291

33,99 лв.
6632020074

Комплект „Магнетизъм“ за начинаещи

• 119 части
74,99 лв.
6635100850

• Комплект от 10 миниатюрни игли с 
компас на стойки с размери: 3х2.5х3.7 cm.

• 10 експеримента, за забавление.
• За многократна употреба.

Комплект „Магнетизъм“

Комплект-лаборатория 
„Магнитни сили“

Магнит подкова, цветен

• Лабораторни експерименти за физич-
ните закони и света на професиите.

Комплект линии на 
магнитното поле

Комплект малки 
магнитни компаси, 10 бр.

• Мини комплект на магнитното поле.
• Размери: 18х18х21 cm.
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Дигитален шублер

• Тегло: 150 g

Търкалящо 
се махало

• Размери: 
23х10х41 cm

Камертон Комплект 
механика

• Честота: 440 Hz
• Дължина: 17 cm

• Комплектът за експерименти с механика съдържа 12 части: 
пластмасов контейнер, балистичен пистолет, лабораторен 
контейнер, стоманена топка, лабораторна стойка, нивелир, 
шест тежести от 100 g, трибометър, динамометър, 
линийка, математическо махало, 3 тела с различни маси.

• Тегло: 1.5 kg 
• Състои се от 7 топки,  

висящи от една и съща основа.
• Размер: Ø456х100х330 mm.

• Обръчът е 30 cm. Катапултът се задвижва без батерии, 
пружини или гумени ленти.

• Комплектът показва как машините улесняват работата: 
усилие, натоварване, сила и движение.

• Tежести (2 броя x 5 g и 2 броя x 10 g) и гумени ленти (8 бр.).
• Подходящ за деца над 10-годишна възраст.

Комплект 
„Механика“

Махало, 17 части

Махало на Бартън

22,99 лв.
6632020034

359,90 лв.
6632020020

64,99 лв.
6632020060

49,99 лв.
6632020063

99,99 лв.
6632020070

79,99 лв.
6632020061

86,99 лв.
6632020011

84,99 лв.
6632020009

Катапулт Комплект прости 
машини

• Комплектът включва: махало, 19 cm; 6 конуса; 2 топки;  
2 чаши; декоративни стикери.

49,99 лв.
6635101202

• Комплектът насърчава разбирането на ключови понятия 
по физика. Включва 19 части: ролка, лост, колело и ос, 
наклонена равнина, винт, клин.
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Заедно за модерна среда в образованието

• Размери: Ø50x12x30 cm
• Тегло: 0.85 kg
• Материал: пластмаса

• Комплектът  
се състои от  
5 елемента: центробежен апарат,  
2 епруветки с капачки, регулатор с модел на затворен 
клапан, центрофуга; Размери: Ø23.5х11.5х47.5 cm.

• Размери: 35х28х6.4 cm
• Резервоар с размери: 

28х27х3.5 cm

• Размери:  
Ø20.3х15.2х7.6 cm

• Материали: калай, алуминий, 
олово, цинк, мед

• Размери: 
110x20x24 cm

• Размер на куба: 3.2 cm
• Изработени от: мед, месинг, 

олово, цинк, стомана, алуминий

Демонстрационна 
машина „Вълни“

Демонстрационен комплект 
„Центробежна сила“

Демонстрационен 
пулверизатор

Комплект „Движение и сила“,  
20 части

Цилиндри, различни по 
обем, равни по маса

Демонстрационен комплект 
„Движение“

Кубчета с кука, различни 
по маса, равни по обем

Демонстрационен комплект 
„Закон на Ленц“

26,99 лв.
6632020067

64,99 лв.
6632020059

43,99 лв.
6632020064

72,99 лв.
6632020071

86,99 лв.
6632020073

30,99 лв.
6632020086

41,99 лв.
6632020096

194,90 лв.
6632020066

179,90 лв.
6632020069

119,90 лв.
6632020068

Демонстрационно устройство 
„Инерцията на телата“

Комплект малък гений 
„Космическа гравитация“

• Размери: 
7.5x5.5x6.5 cm

• С комплекта могат да се построят зрелищни 
писти, трасета и лупинги, чрез които се разкриват 
тайните на гравитацията.

• Комплектът съдържа: декор, основа, пластмасови 
тръбички, щипки и нитове, метални топчета.

• Предназначено за деца над 7-годишна възраст.

• Комплектът насърчава разбирането на ключови понятия по физика, 
включително: земно притегляне; инерция; триене; избутване 
и издърпване. Размери: пергола: 23.5 cm; трасета на пътното 
платно: 30 cm; коли: 7 cm.
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• Инструмент за оптични експерименти, като пречупване и отражение 
на светлината, близостта и отдалечеността.

• Оптична триъгълна призма, която служи за 
пречупване на светлината.

• Изработена от 10-сантиметрова пластмаса.

• Проектор, използващ 3 силни LED лампи с ниско напрежение 
(червено, зелено и синьо) в специални държачи и контакти, 
за да се осигури регулиране на ъгъла на падане на всеки 
цветен лъч върху белия екран.

• Комплектът включва: крушка, 5 дръжки,  
3 графики, екран с дръжка, 4 изпъкнали 
лещи, 2 вдлъбнати лещи.

Комплект за оптични експерименти

Комплект „Геометрична оптика“

• Размери: 22х17х16 cm

• Размери: 75x24x37 cm

• Размери: 
101x6.5x20 cm

Комплект 
„Отражение на лазер“

Професионален куфар с 
оптични експерименти

354,90 лв.
6632020030

27,99 лв.
6632020040

159,90 лв.
6632020010

274,90 лв.
6632020006 159,90 лв.

6632020065

839,90 лв.
6632020085

• 3 сменяеми 
подвижни 
елемента

• Размери:  
50x3x45 cm

Стенен панел „Оптика“

259,90 лв.
6635101116

Апарат за смесване на цветовете

Триъгълна 
призма

Комплект „Малък гений“ 
лаборатория за илюзии

• Моделът илюстрира  
как светлинен лъч  
се отразява при  
преминаване през  
различна среда.

• Прозрачният  
резервоар за вода е със скала (360 ml) 
на задната си стена.

• Експериментите включват 
закони, отнасящи се до 
излъчването на светлина, 
нейното разпространение 
и взаимодействие с 
материята.

• Регулируема 
височина

30,99 лв.
6626020039

Леща, изпъкнала и 
вдлъбната, 2 броя

29,99 лв.
6632020097

• Комплектът съдържа 
всичко необходимо за 
създаване на динамични 
ефекти, триизмерни 
експерименти, 
стимулираща 
викторина, перфектно 
функциониращ перископ 
и илюстрирани 
инструкции.
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26,99 лв.
6632020101

45,99 лв.
6632020102

• Проектор и лампа 2 в 1, който 
прожектира астрономически 
изображения на стената  
или тавана на стаята.

• Размери: 13х13х12 cm.
• Тегло: 345 g.
• Работи с 3 бр. батерии  

(не са включени).

• Проектор и лампа 2 в 1, който 
прожектира астрономически 
изображения на стената или тавана  
на стаята.

• Размери: 6x10x5 cm, тегло: 60 g.
• Работи с 3 бр. батерии (не са включени).

Проектор 
лампа 2 в 1

Проектор Maxi Science, 
астрономия

54,99 лв.
6611100517

• Осигурява изглед отблизо на звезди, планети и други!
• Включва три диска на проектора, всеки с осем изображения.
• Разполага с функция за автоматично изключване.

Звезден проектор, детски
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• Включва Слънцето, Земята, Луната и още 7 планети. 
Работи с батерии или с адаптер.

Автоматизирана  
Слънчева система

99,99 лв.
8126100010

Слънчева система, надуваема

99,99 лв.
6635100854

• Цветните и реалистични магнити ще приковат 
вниманието на учениците в модела на Слънчевата система. 
Включва 8 планети, Плутон, Слънце, Луна и пояс от 
астероиди.

46,99 лв.
8126120007

Астропланетариум

• Може да наблюдавате звездите на стената в своята стая. 
Наблюдавайте падащи звезди. 

• Автоматично изключване.
• Размери на проекцията: 1.6х2.1 m от 2 m разстояние.
• LED осветление.
• Повече от 8000 небесни обекта.

179,90 лв.
6635100913

31,99 лв.
6632020095

• Съдържа 13 части. 
• Размери: от Ø58 cm (Слънцето) 

до Ø13 cm (Луната).

• Макет на Слънчевата система, който свети в тъмното!
• Триизмерно, точно и реалистично възпроизвеждане на 

Слънчевата система, двулицев пъзел.
• Предназначено за деца над 7-годишна възраст.

Голяма магнитна  
Слънчева система

Комплект „Малък гений – опознай 
слънчевата система“

• Комплектът включва помпа, висящи планети и комплект за ремонт.
• Размерите са: Слънце: 58 cm, Юпитер: 36 cm, Сатурн: 28 cm (с пръстени), 

Нептун: 23 cm, Уран: 23 cm, Венера: 19 cm, Земя: 19 cm, Марс: 15 cm, Меркурий: 
15 cm, Плутон: 13 cm, Луна: 13 сm.
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• Включва статив, два 
взаимозаменяеми окуляра 
и окуляр за гледане на 
наземни обекти.

• Увеличение: от 20 до 80x.

• Увеличение: от 45 до 375х.
• Диаметър на обектива: 70 mm.
• Фокусно разстояние: 900 mm.
• Търсач: 6х25.
• Окуляри: 20/12.5/4 mm.
• Регулируем алуминиев статив.

• Увеличение: от 26 до 195x.
• Диаметър на огледалото: 130 mm.
• Фокусно разстояние: 650 mm.
• Окуляри: 2.
• Леща на Бароу.
• Вграден компас.

Телескоп Refractor  
60/700 в куфар

Телескоп Refractor  
70/900

Телескоп „Нютон“ 
130/650

Телескоп Spica 130/1000 
с адаптер за смартфон

Компактен телескоп 
76/350

Телескоп  
Space Explorer

• Система с 2 лещи.
• Увеличение: 50х, 100х.
• Диаметър на обектива:  

45 mm.
• Фокусно разстояние: 50х, 100х.
• Окуляри: 6/12 mm.
• Дигитално огледало.
• Регулируем алуминиев статив.

6635100897
6635100898
6635100899

113,90 лв.
8126140011

119,90 лв.

379,90 лв.
6635100901

224,90 лв.
6635100900

479,90 лв.
6635100902

674,90 лв.
6632060005

234,90 лв.
6635100903

• Увеличение: от 35 до 262х.
• Диаметър на обектива: 60 mm.
• Фокусно разстояние: 700 mm.
• Търсач: 5х24.
• Окуляри: 20/12.5/4 mm.
• Регулируем алуминиев статив.

• Увеличение: от 18 до 117х.
• Диаметър на огледалото: 76 mm.
• Фокусно разстояние: 350 mm.
• Окуляри: 6/20 mm.
• Леща на Бароу.
• Вграден компас.

• Диаметър на окуляра: 31.7 mm (1.25").
• Най-висока практическа мощност: 260x.
• Комплектът включва: телескоп; бленда Слънчев филтър; окуляри: 4 mm, 

20 mm; LED визьор; 3 обективa Barlow; адаптер за камера за смартфон; 
алуминиев статив.

Телескоп „Вега“
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Електрически комплект 
„Движение“

Електрически комплект „Лабиринт“Електрически комплект „Звук“

Открийте:
• Как работи електрическата верига.
• Как работи сензорът за движение.
• Как да използвате комплекта за движение.

Открийте:
• Как работи електрическата верига.
• Как различните компоненти на 

електрическата верига реагират заедно.
• Как можете да разрешите електрическия 

лабиринт по най-лесния начин.

Открийте:
• Как работи електрическата верига.
• Как работи сензорът за звук.
• Как да използвате звуков сензор.

25,99 лв.
6632020055

25,99 лв.
6632020056

19,99 лв.
6632020058

Открийте:
• Как работи електрическата 

верига.
• Как работят галваничният 

елемент и батерията.
• Връзката между химическа 

реакция и течното 
задвижване.

19,99 лв.
6632020057

Часовник с течно  
задвижване
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Електростатично махало

• Два елемента
• Височина: 30 cm

Електростатичен 
генератор на Уимсхърст

• Размери:  
29х18х34 cm.

• Размери: 
20х15х37 cm.

• За показване 
на промените 
в електричния 
ток.

Електроскоп 
със стрелка

Генератор на  
Ван де Грааф

• Височина: 74 сm
• Диаметър на  

купола: 26 сm

74,99 лв.
6632020008

60,99 лв.
6632020013

169,90 лв.
6632020022

1029,00 лв.
6632020007

Стенен панел „Електричество“

• Размери: 
50х3х45 cm

259,90 лв.
6632020072

Комплект „Батерия“

• Комплектът съдържа: LED 
с проводници; дискове от 
мед, цинк и филц; пипета за 
калибриране.

Волтметър, 
0~1~5 V

Амперметър, 
0~1 А

Модел на демонстрационен 
електрически мотор

• Размер: 9х6 cm

• Размери: 133х97x100 cm
• Тегло: 0.3 kg

• Размери: 133х97x100 cm
• Тегло: 0.4 kg

19,99 лв.
6635100354

27,99 лв.
6632020016

31,99 лв.
6632020017

174,90 лв.
6632020018

• Панел за стена за демонстрация как протича електрическият ток.
• Чрез работещи превключватели детето може да насочва тока и да 

пуска конкретни крушки.

• За експерименти за електростатика.
• Може да създаде искра до 6 cm.

• За демонстрация на статичното електричество.
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• Размери: 24.5х14.5x4.5 cm

Комплект за експерименти 
с електричество
159,90 лв.
6632020019
• Комплектът за експерименти с електричество включва: 

превключвател; гнездо за малка крушка; 2 W резистор 5;  
реостат; часовник с електромагнитно изключване; 
електрически двигател; феромагнитен прах; електроскоп; 
скоба за бобина; ебонитова пръчка с вълна; стъклена пръчка 
с коприна; перфорирана плоча; амперметър и волтметър; 
магнитна игла; магнити; вълна и коприна; желязо; намотка 
от медна тел; никелирана тел; малка крушка; constantan’s 
кабел; кабел с щепсел; кутия за батерия.

• Комплектът покрива работата на 2-4 ученици. 9 
практически експеримента. Комплектът включва: Аrduino 
MKR WiFi1010 платка; Arduino Science Carrier платка; кабели, 
сензори и допълнителни компоненти за сглобяването 
на различни макети; достъп до онлайн платформа за 
учители; достъп до онлайн платформа за ученици; онлайн 
съдържание и материали за учителя. 

46,99 лв.
6632020015

55,99 лв.
6632020098

619,90 лв.
6632020084

Мултиметър

Комплект Arduino Science Kit  
Physics LAB

Куфарче за експерименти  
с електричество

• Волтметър и амперметър.
• Отделен контакт 10 A.
• Захранван от батерия  

(батерията не е включена).

• Комплектът позволява да се демонстрира 
прехвърлянето на електрически заряди 
и да се сравнят електростатичните 
свойства на телата. Предназначен  
за деца над 8-годишна възраст.

Комплект „Малък гений – Експерименти с електричеството“

• Образователни теми: 
- Проводимост на материали; 
- Научна хипотеза; 
- Експериментални данни в таблици и графики; 
- Магнитни полета и звук; 
- Движение и ускорение.

2099160012

www.office1.bg

Цената виж тук

• Информация за електричеството и практиктични забавни експерименти.
• Работи с 2 батерии АА, които не са включени в комплекта.
• Размери: 46x31x8 cm.
• Предназначено за деца над 8-годишна възраст.

• Размери: 55x15.5x46 cm.
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1.

2.

5.

8.

3. 4.

7.6.

1. Периодична система  
на химичните елементи,  
размери: 70x100 cm – 8132180001 

2. Табло „Атоми и молекули“,  
размери: 70x100 cm – 8132180008

3. Табло „Окислителни и реду-
кционни свойства“, размери: 
70x100 cm – 6635100124

4. Табло „Разтворимост на кисе-
лини, основи и соли“, размери: 
70x100 cm – 6635100125

5. Табло „Химични връзки“,  
размери: 100x70 cm – 8132180007

6. Табло „Топлинни явления“, разме-
ри: 70x100 cm – 6635100819

7. Табло „Изопроцеси при идеа-
лен газ“, размери: 70x100 cm – 
6635100817

8. Табло „Нуклеинови киселини“, 
размери: 100x70 cm – 6626040011

37,49 лв.

1. Табло „Периодична система“, 
формат А4 – 6635100946

0,99 лв.

1. Табло „Периодична система“, 
формат А3 – 6635100945

2,49 лв.

ИЗОПРОЦЕСИ ПРИ ИДЕАЛЕН ГАЗ

© 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 

ПРОЦЕС ЗАКОН

ИЗОПРОЦЕСИ ПРОТИЧАТ, КОГАТО ЕДНА ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ГАЗОВЕТЕ ОСТАВА ПОСТОЯННА, А ОСТАНАЛИТЕ ДВЕ СЕ ПРОМЕНЯТ С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО.

ГРАФИКИ НА ПРОЦЕСА
ПЪРВИ ПРНЦИП, 

ЗАПИСАН ЗА 
ПРОЦЕСА

ИЗОТЕРМЕН

Т=const

ИЗОХОРЕН

V=const

ИЗОБАРЕН

p=const

на БОЙЛ-МАРИОТ

Δ U=0

Δ U=Q

Q=Δ 
U + A1

на ШАРЛ

на ГЕЙ-ЛЮСАК

T 1 
Р1

T
Р

T 2

Р2=

= const

p.V

p1.V1= p2.V2

= const

T 1 
V1

T
V

T 2

V2=

= const

P

изотерна

V0

P изотерна

T0

V изотерна

T0

P

изохора

T0

V

изобара

T0

P изохора

V0

V

изотерна

T0

P

изобара

V0

P

изобара

T0
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Пипети, 10 бр.

Спиртен 
термометър

Стъклена бъркалка, 
200/4, 10 бр.

• Обхват от –10  
до +150 градуса

• Размер: 26 cm
• Точност: 1°С

Предпазни очила

• Стандартен размер

Метална 
лъжичка

Часовниково стъкло,  
Ø80 mm

• 10 бр. • Размери: 25х25х4 cm.

• Размери: 15х30х8 cm.

• Дължина:  
200 mm

11,99 лв.
6628020041

3,99 лв.
6628020045

14,99 лв.
6635100020

23,99 лв.
6635100666

16,99 лв.
6635101031

15,99 лв.
6635101032

16,99 лв.
8128100034

9,99 лв.
6635100665

Азбестова мрежа, 
20х20 cm

8,99 лв.
8128100015

Арт. номер Размер Цена

6628020091 L 28,99 лв.

6628020092 M 28,99 лв.

6628020093 S 28,99 лв.

Лабораторна 
престилка

• Материя:  
50% памук,  
50% полиестер.

• Пере се при  
40 градуса.

• Разполага  
с 3 джоба.

409,90 лв.
6628020012

Количка за 
инструменти

• Двуетажна количка за инструменти, изработена от 
неръждаема стомана.

Пластмасова 
вана
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Щипка за епруветкаЛабораторен 
статив

Държател за лабораторна 
стъклария без муфа

• Дължина:  
180 mm

• Размер на базата:  
150х250 mm

• Размер на 
пръчката:  
Ø10x600 mm

• Метална
• Дължина: 150 mm

• Дължина: 140 mm

• Пластмасова
• Дължина: 150 mm
• 10 бр.

39,99 лв.
6635100021

8,99 лв.
6635100050

10,99 лв.
6635100141

23,99 лв.
6635100121

67,99 лв.
6635100049

4,49 лв.
8128100064

36,99 лв.
6628020082

23,99 лв.
8128100054

Стъклена епруветка, 
10 бр.

• Размер:  
16x100 mm

5,99 лв.
6635100667

4,49 лв.
6635100043

Блюдо 
Петри

Арт. номер Описание Цена

6635100179 Стъклено, 80 mm 2,49 лв.

6635100180 Стъклено, 100 mm 2,99 лв.

6635101030 Пластмасово, 
Ø90 mm, 20 бр. 6,49 лв.

Шпатула Права 
пинсета

• Със запушалка.
• Размер: 16x102 mm
• Вместимост: 12 ml.

Епруветки със стойка 
пластмасови, 6 бр.

• Вместимост: 
100 ml

Пластмасова 
епруветка, 100 бр.

Четка за 
епруветка
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Арт. номер Описание Цена

6635100672 Ø9 mm 4,49 лв.

6635100673 Ø15 mm 7,99 лв.

6635100674 Ø30 mm 28,99 лв.

Гумени тапи, 10 бр.

Индикаторна хартия  
на ленти, 0-12 pH

Фунии, 10 бр.

Филтърна хартия

• 1 kg
• 50 листа
• Размер: 50х50 cm

Крушовидна 
делителна фуния 

Цилиндрична 
делителна фуния 

• Вместимост: 
250 ml

• Вместимост: 250 ml
• Височина: 15 cm.
• За лабораторни изследвания.
• Произведенa от топлоустойчиво, трайно, 

боросиликатно стъкло с градуировка.

Арт. номер Описание Цена

6635100663 Ø50 mm, стъклена 53,99 лв.

6635100664 Ø70 mm, стъклена 67,99 лв.

6628020046 Ø35 mm, пластмасова 26,99 лв.

13,99 лв.
6628020002

29,99 лв.
6628020003

14,99 лв.
6635100017

14,99 лв.
6635100015

54,99 лв.
6635100075

59,99 лв.
6635100147

Стойка за епруветки

• Диаметър: 16 mm
• Брой гнезда: 60 бр.
• Формат: 5х12 cm

16,99 лв.
6635100022

• Диаметър: 
90mm.

• Цвят: бяла.

Филтърна хартия  
за качествен анализ

Индикаторна хартия,  
ролка, 1-14 PH

• 5 m x 7 mm.
• Бързо тестване на pH.
• Цветна диаграма за прецизно отчитане.
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Комплект мерителни цилиндри, 
7 бр.

Ерленмайерова колба, 
стъклена, 10 бр.

Бехерова чаша, 
стъклена, 10 бр.

Бехерова чаша, 
полипропиленова

Стъклена спиртна 
лампа

Метална спиртна 
лампа

Мерителен цилиндър,
полипропиленов

Арт. номер Описание Цена

6635100177 50 ml 7,49 лв.

6635100045 100 ml 8,49 лв.

6635100046 250 ml 11,99 лв.

6635100047 500 ml 17,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6635100178 50 ml 47,99 лв.

6635100658 100 ml 43,99 лв.

6635100657 250 ml 52,99 лв.

6635100656 500 ml 70,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6635100041 100 ml 32,99 лв.

6635100660 250 ml 39,99 лв.

6635100661 600 ml 58,99 лв.

6635100662 1000 ml 93,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6635100668 100 ml, 12 бр. 44,99 лв.

6635100669 250 ml, 16 бр. 69,99 лв.

6635100187 400 ml, 10 бр. 53,99 лв.

6635100670 500 ml, 12 бр. 73,99 лв.

6635100188 800 ml, 10 бр. 79,99 лв.

6635100671 1000 ml, 4 бр. 53,99 лв.

• Комплектът съдържа 7 цилиндъра с вместимост 10, 25, 50, 100, 250, 500 и 1000 ml.

26,99 лв.
6635100040

66,99 лв.
6635100343

26,99 лв.
6635100044

22,99 лв.
8128100004

Облодънна колба, 
стояща

• Вместимост: 250 ml
• Височина: 14 mm.

Реактивна банка 
на шлиф

7,49 лв.
6628020020
• Прозрачна
• Вместимост: 100 ml

8,49 лв.
8128100045
• Прозрачна
• Вместимост: 250 ml



47Всички цени са в лева без ДДС.

ST
EM

Арт. номер Описание Цена

6628020086 Активен въглен на прах, 300 g 14,99 лв.

6635100023 Активен въглен на люспи, 300 g 8,99 лв.

6635100076 Амониев нитрат, 1 kg 14,99 лв.

8128100055 Желязо на прах, 100 g 22,99 лв.

6635100032 Йод, 250 g 67,99 лв.

6635100821 Калиев хлорид, 1 kg 11,99 лв.

8128100028 Калиева основа, 1 kg 12,99 лв.

6628020026 Калциев карбонат на прах, 500 g 7,99 лв.

6635100782 Калциев оксид, 500 g 43,99 лв.

6635100078 Калциев хидроксид, 500 g 44,99 лв.

6628020027 Магнезиев оксид, 300 g 38,99 лв.

6635100116 Магнезий, 100 g 29,99 лв.

6635100115 Меден оксид, 250 g 44,99 лв.

8128100037 Меден сулфат пентахидрат 23,99 лв.

6635100038 Метиленово синьо, 50 g 29,99 лв.

6635100054 Натриев хлорид, 1 kg 8,99 лв.

6635100079 Натриева основа люспи, 1 kg 8,99 лв.

6628020004 Натрий, 125 g 124,90 лв.

6635100074 Син камък чист, 1 kg 11,99 лв.

8128100049 Спирт за горене син, 1 l 6,99 лв.

6635100055 Сяра на прах, 750 g 5,99 лв.

6628020030 Фенолфталейн, 100 g 22,99 лв.

6635100114 Формалин, 1 l 22,99 лв.

6635100805 Цинк на гранули, 100 g 8,99 лв.

6635100193 Цинк на прах, 250 g 14,99 лв.

Реактиви

* Office 1 предлага още видове реактиви по запитване

C20H14O4
NaOH

NH
4NO

3

CuSO4·5H2O
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• Материал: пяна
• Височина: 42 cm
• Диаметър: 39 cm

• За конструиране на модели 
на атоми, изотопи и йони. 
Комплектът съдържа 8 модела 
за ученици и 1 за учителя.

3D модел на атом

Комплект „Молекулярна  
структура“

Комплект „Структура на атома“

139,90 лв.
6628020013

94,99 лв.
6628020014

• 150 елемента

94,99 лв.
6628020015

139,90 лв.
6628020113

55,99 лв.
6628020114

61,99 лв.
6628020115

57,99 лв.
6628020116

Комплект „Метали и техните 
сплави“, в куфарче

• Размери:  
30.5х20.5х5 cm.

Комплект „Модел 
графичен с 15 въглеродни 
атома“

Комплект „Молекулярна 
структура на лед“

Модел „Диамантена 
кристална структура“

• Комплект за създаване на трислоен 
графитен модел с 15 въглеродни атома 
във всеки слой. Диаметър на атомните 
части: 14.5-15 mm.

• Изграден със 78 атомни части.
•  Диаметър на атомните части:  

14.5-15 mm.

• Сензори за провеждане на химически експерименти. 
• Комплектът включва: 

- рН сензор с нормален електрод (1TFS34_K) 
- сензор за налягане (150 до 1150 mbar) (1TFS37_K) 
- температурен сензор (от -40 до 140оC) (1TFS44_K) 
- термодвойка (от 0 до 1200 оC) (1TFS46_K) 
- 4x UC-E6 кабел за сензори 
- куфар за комплект сензори

Комплект  
„Сензори химия“

2099160015

www.office1.bg

Цената виж тук
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54,99 лв.
6628020122

21,99 лв.
6632020099

81,99 лв.
6628020124

67,99 лв.
6628020118

Комплект за филтриране  
на вода

• Комплектът включва: 3 х 65 g чакъл, 3 x 65 g 
пясък, 3 x 90 g активен въглен, 12 x 60 mm 
филтърна хартия, 1 x 50 ml мерителна чашка 
и очила.

52,99 лв.
6628020011

• Комплектът разполага с 24 забавни експеримента за 
запознанство с водата.

• ВАЖНО: за тази игра е необходим родителски надзор.

• Комплектът включва: мерителна чашка; прозрачни 
контейнери; балони; маркуч; сламки; тавичка; жълт 
оцветител. Предназначено за деца над 8-годишна възраст.

• Размери: 20х26.5х5.6 cm.

• За газовете, твърдите и течните вещества.
• За многократна употреба.
• Комплектът включва 10 елемента. 
• За лампата са необходими батерии 2 ААА батерии, които 

не са включени в комплекта.

• Комплект за теории за обем, плаваемост, поток и други.
• За многократна употреба.
• Включва 14 части.

Комплект „Лаборатория  
наука за водата“

Комплект „Лаборатория водни 
мъниста“

Комплект „Малък гений – 
Експерименти с вода“

Комплект  
„Лаборатория  
наука за водата“
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• За лабораторни експерименти свързани с въздуха понятия 
като: скорост на вятъра, време, ракети и химични реакции. 

• Комплект с 22 забавни експеримента за лабораторни 
експерименти за химичните елементи. 

• 25 лесни, безопасни и 
забавни експеримента.

• Съдържа химически 
реактиви, епруветки и 
много инструменти.

• Размери: 20х26.5х5.6 cm.

21,99 лв.
6628020126

54,99 лв.
6628020117

67,99 лв.
6628020119

67,99 лв.
6628020120

Комплект „Малък гений –  
Лесна химия“

Комплект „Лаборатория  
експерименти“, 47 части

Комплект „Лаборатория  
по химия“, 42 части

Комплект „Химия за начинаещи“

Комплект „Малък гений –  
Течна лаборатория“

29,99 лв.
6628020101

• Комплект за експерименти 
с течности: промяна в 
цвета, състоянието и всички 
останали свойства.

• Предназначено за деца от  
8 до 12-годишна възраст.

• Комплект за химични реакции и тестване на pH.
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2. Учебно табло „Бозайници“,  
размер: 100х70 cm – 8132120018

3. Учебно табло „Земноводни“,  
размер: 70х100 cm – 6635100105

8. Учебно табло „Мейоза на клетката“, 
размер: 70х100 cm – 8132120020

9. Учебно табло „Митотичен цикъл“, 
размер: 70х100 cm – 8132120021

10. Учебно табло „Устройство на  
клетката“, размер: 100х70 cm – 
8132120022

11. Учебно табло „Обмяна на  
веществата и енергията“,  
размер: 100х70 cm – 8132120010

12. Учебно табло „Мозък“,  
размер: 100х70 cm – 8132120007

13. Учебно табло „Ухо“,  
размер: 100х70 cm – 8132120013

14. Учебно табло „Око“,  
размер: 100х70 cm – 8132120012

15. Учебно табло „Кожа“, размер:  
100х70 cm – 8132120014

1. 2.

8. 9. 10.

11. 13.

14.

15.

6. 7.

4. Учебно табло „Птици“,  
размер: 50х70 cm – 6635100702

5. Учебно табло „Насекоми“,  
размер: 50х70 cm – 6635100717

9,99 лв.

6. Учебно табло „Двусемеделни 
растения“, размер:  
100х70 cm – 6626040009

7. Учебно табло „Едносемеделни 
растения“, размер:  
100х70 cm – 6626040010

37,49 лв.

1. Двустранно табло 
„Растения и животни в 
България/света“, размер: 
100х70 cm – 1592120033

12,99 лв. 37,49 лв.

3. 4. 5.

12.
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Магнитен модел  
на човешко тяло

• 17 части; след 
сглобяване 
височината е 
90 cm.

• Размер:  
100х60 cm

1. Учебно табло „Дихателна система“,  
размер: 100х70 cm – 8132120011

2. Учебно табло „Храносмилателна система“,  
размер: 100х70 cm – 8132120009

3. Учебно табло „Мускулна система“,  
размер: 100х70 cm – 8132120001

4. Учебно табло „Ендокринна система“,  
размер: 70х100 cm – 6635100106

1.

4. 5.

2.

8. 9.

3.

6.

7.

5. Учебно табло „Мъжка полова система“,  
размер: 100х70 cm – 8132120004

6. Учебно табло „Женска полова система“,  
размер: 70х100 cm – 8132120005

7. Учебно табло „Човешкият скелет“,  
размер: 100х70 cm – 8132120003

8. Учебно табло „Централна нервна система“,  
размер: 100х70 cm – 8132120006

9. Учебно табло „Кръвоносна система“,  
размер: 100х70 cm – 8132120002

Магнитно табло „Човешкото тяло“

• Комплектът включва: 1 голяма магнитна дъска, размер: 
100х60 cm; 16 магнита с имена на системите в човешкото 
тяло; 69 магнита с изображения на части от човешкото 
тяло; кутия; наръчник за употреба.

56,99 лв.
6635100322

219,90 лв.
6626020061

37,49 лв.
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Човешки скелет, 
разглобяем, 23 cm

Модел на 
миниторс, 11 cm

Човешки скелет на 
колела, 170 cm

Човешки скелет, 
разглобяем, 80 cm

Модел на 
торс, 85 cm

Модел на 
гръбначен стълб

Модел на 
торс, 50 cm

Игра „Частите  
на човешкото тяло“

• 44 части

• Размери: 25x14x66 cm.
• Изработен от гъвкав материал.

• 11 части• 31 части

• 41 части

529,90 лв.
6626020034

254,90 лв.
6626020040

949,90 лв.
6626020023

184,90 лв.
6626020018

124,90 лв.
6626020035

54,99 лв.
8112100012

54,99 лв.
6635100324

Череп

62,99 лв.
6626020046

17,99 лв.
6611100112

• Комплектът съдържа: подробен модел на скелет за 
сглобяване; две карти на мускулната структура и 
други устройства на човешкото тяло; карти как 
функционират нашите органи.
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Модел на мозък, 
разрез

Модел на мозък

• Размер: 13 cm • Размер: 10 cm 
• Комплект  

от 31 части

Модел на сърце

• Размер: 13 cm

39,99 лв.
8112100007

39,99 лв.
6635100143

• Размер: 13 cm
• Комплект  

от 29 части

54,99 лв.
8112100013

54,99 лв.
8112100015

Модел на биещо сърце

• Размер:  
30х27 cm

99,99 лв.
8112100018

434,90 лв.
6626020036

43,99 лв.
6626020011

Модел на мускулна система 
на ръка

Модел на глава, 
разрез

• Размери: 27х10х22 cm. 
• Мускулна и кръвоносна 

система.

• Размери: 70x30x32 cm.
• 7 части.

284,90 лв.
6626020082

Модел на ръка

• 23 части на 
стойка.

• Размер:  
16.5 cm.539,90 лв.

6626020019

Модел мускулна 
система крак

• 23 части в 
реални размери.

• На стойка.
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Модел на стомах

• Размери: 
12х12х18 cm

43,99 лв.
6626020013

Модел на черен дроб

• Размери: 
17х17х22 cm

67,99 лв.
6626020012

Модел на гръден 
кош

Структура на 
артерия

• Мащаб: 100:1 • Размери: 
34х23х18 cm

57,99 лв.
6626020009

219,90 лв.
6626020032

• Моделът включва ларинкс, трахея и бронхи, 
двукамерно сърце, субклавиалната артерия, 
вена кава, белодробни артерии, гръден кош, 
хранопровод, бели дробове, диафрагмата.

Демонстрационен 
модел на бял дроб

• В пластмасов буркан.
• Диаметър: Ø20 cm

Модел на костна структура

• Размери: 53x38x8 cm
• 4 елемента

66,99 лв.
6626020064

319,90 лв.
6626020014

• Демонстрира как белите 
дробове се пълнят и изпразват, 
благодарение на диафрагмата.

Модел на кожа

• Размери: 11х22х21 cm

154,90 лв.
6626020010

Модел на отделителна  
система, 3 части

• Размери: 
21х13х35 cm

87,99 лв.
6626020016
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Модел на матка на бременна жена  
в 40-та гестационна седмица

• Размери: 40х26х34 cm 284,90 лв.
6626020041

3D дъска, модел на 
храносмилателна система

• Размер: 
30х80 cm

• За концентрация и двигателни умения. За деца над 4-годишна възраст.
• Размери: 29х14х1.5 cm.

3D дъска, модел на 
кръвоносна система

26,99 лв.
6611120274

Модел на неврон

• Размери: 
36х23х10 cm

144,90 лв.
6626020017

249,90 лв.
6626020015

Пъзел на слоеве „Етапи на 
бременността“, дървен

Модел на човешко 
ухо

• Размери: 
44х28х14 cm

119,90 лв.
6626020044

Модел на око, разрез

• Размер: 13 cm
39,99 лв.
6635100090

• Размер: 
30х80 cm

249,90 лв.
6626020033
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Модел на животинска клетка

Модел на растителна 
клетка

Комплект за демонстрация, 
мейоза и митоза

Модел на вирус ХИВ

3D модел на 
хлоропласт

Модел на чехълче

• Размер: 15 cm

• Размер: 15 cm

• Размер:  
30х15 cm

• Размери: 20х15х8 cm

• Размери: 
38х9.5х20 cm

• Материал: пяна

Комплект клетъчни 
органели

• Размери: 27x20x17 cm

Модел на растителна 
клетка

Модел на животинска 
клетка

• Размери: 
30х20х51 cm

• Размери: 
30х20х51 cm

50,99 лв.
6626020003

114,90 лв.
6626020031

• Размери: 59х37х5 cm

404,90 лв.
6626020004

39,99 лв.
8132120033

39,99 лв.
8132120034

49,99 лв.
6626020008

46,99 лв.
6626020005

139,90 лв.
6626020042

144,90 лв.
6626020043

• Комплектът съдържа хлоропласт, митохондрия, апарат на 
Голджи, вътрешността на клетката, клетъчното ядро.
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Жизнен цикъл на жаба

Жизнен цикъл на пеперуда

• 9 магнитни картинки, показващи развитието 
на пеперудата. Най-големите части са с 
размер около 20x20 сm.

• Илюстрира отделните етапи на трансформация 
на скакалците. Размери: 16x7.5x1.5 cm.

• 9 магнитни картинки, показващи 
развитието на жабата.

• Най-големите части са с размер 
около 20x20 сm.

46,99 лв.
6635100320

65,99 лв.
6626020038

46,99 лв.
6635100037

21,99 лв.
6611120370

14,99 лв.
6611120275

Жизнен цикъл на пиле

• Кутията с яйца показва 21-дневното развитие на пилето.
• Размерът на яйцата е 7 cm. 

69,99 лв.
6635100321

15,99 лв.
6611120276

Жизнен цикъл на скакалец

Пъзел на слоеве „Смейство патици“

• Показва етапите на развитие на патето. 
• Размери: 15х15х1.5 cm.
• За деца над 4-годишна възраст.

Пъзел жизнени цикли, 
дървен

Пъзел на слоеве 
„Развитието на жабата“

• Показва етапите на развитие: жабешко 
яйце, попова лъжичка, пораснала жаба.

• Размери: 15х15х1.5 cm.
• За деца над 4-годишна възраст.
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749,90 лв.
6626020080

156,90 лв.
6626020090

• Пъзели на елементи, съответстващи 
на основните части на тялото. 

• Размер: 24х24 cm. 
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна 

възраст.

• Куфарче с богата 
колекция от различни 
видове животини.

• Състои се от 20 
блокчета с животни.

• Размери: 45.5x6x33 cm.
• Материал: пластмаса.
• Предназначен за 

деца над 6-годишна 
възраст.

Комплект-колекция „Животинско 
царство“ в куфар, 20 бр.

Скелет на гущер
Скелет на костенурка

16,99 лв.

Арт. номер Описание

6611120373 Пъзел риба, 8 части

6611120374 Пъзел костенурка, 6 части

6611120375 Пъзел жаба, 6 части

6611120376 Пъзел птици, 5 части

6611120377 Пъзел охлюв, 8 части

6611120378 Пъзел кон, 7 части

Пъзели на елементи

• Реалистичен пластмасов скелет, произведен с цел наблюдение 
и изучаване структурата на гущера. Той е изключително 
издръжлив, а прозрачният акрил позволява да се оглежда 
детайлно от всеки ъгъл. Акрилният блок няма да се счупи, 
дори при случайно изпускане.

Скелет на гълъб

• Размери: 180х140х80 mm.

294,90 лв.
6626020037

• Размери:  
165х20х80 mm.

176,90 лв.
6626020091

• Размери: 
135х90х24 mm.
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Модел на цвят на лале Модел на цветеМодел на житно 
растение

• Размери: 12х12х21 cm
• Махащи се листенца

• Размери: 
9х16х29 cm

• Размер:  
15 cm

44,99 лв.
6626020007

39,99 лв.
8112120001

109,90 лв.
6626020006

• Шкафът е учебна принадлежност  
по ботаника.

• Разполага с 3 рафта, с по 14 
картички с формата на листа.

• С 42 карти в 3 версии,  
изобразяващи листата.

• Размери на картите:  
14х0.3х14 cm.

• Размери на шкафовете:  
17х15х26 cm.

• Материал: дърво.

• Съдържа 14 рисунки на листа с 
описания и форми.

• Размери: 45 х 31 cm.
• Материал: ламиниран картон.

Шкаф Монтесори с 
ботанически карти, 14 броя

204,90 лв.
6626020085

13,99 лв.
6626020086

Контролна карта 
ботанически шкаф

Скелет на жаба

• Размери: 13х18x6 cm

• Размери: 33х7.5х17 cm
• Стойка: 36х12 cm

Скелет на риба

• Размери: 24.5х5x10 cm

114,90 лв.
6626020058

189,90 лв.
6626020063

139,90 лв.
6626020059

• Разполага с 3 дървени дъски.
• За деца от 2 до 14-години.
• Размери: 25х25 cm.

62,99 лв.
6611120372

Скелет на заек Ботанически пъзел 
Монтесори
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• Комплектът съдържа:  
3 епруветки, 3 кофички със семена,  
3 поставки с възможност за надписване.

Лаборатория  
за растения

Преса за цветя Компост за наблюдение 
на разграждането на 
продуктите

• Издръжливи, 
нечупливи 
пластмасови 
тръби.

• Размери:  
4x18 cm.

• Включва 3 термометъра, пластмасова 
кутия с 3 отделения с отвори за 
проветряване и места за увеличение 
на изображението.

52,99 лв.
6635100337

109,90 лв.
6630040070

Жизнен цикъл на 
растения

• Магнитни картинки, показващи развитието на ябълка и боб.
• Най-големите части са с размер около 20x20 сm.

Модел на процес на 
растеж на пшеница

Жизнен цикъл на боб

• Размери:  
16х7.5х2.5 cm

• Mатериал: 
акрил

• Размери: 
16х7.5х2.5 cm

• Mатериал: 
акрил

47,99 лв.
8112140003

539,90 лв.
6626020081

74,99 лв.
6626020055

53,99 лв.
6626020054

• Състои се  
от 9 блокчета.

• Размери: 
45.5x6x33 cm.

• Материал: 
пластмаса.

• Предназначен 
за деца над 
6-годишна 
възраст.

Модел на стъбла

Комплект колекция 
видове растения в куфар

• Размери: 18x18x5 cm
• В комплект с 4 крила

23,99 лв.
6635101196

73,99 лв.
6626020075

• Двусемеделни

73,99 лв.
6626020076

• Едносемеделни
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• Размер:  
20х13 cm

• 6 елемента

46,99 лв.
6630040048

Лупа Голяма лупа, цветна

• Вградената стойка 
позволява ръчно гледане 
при увеличение 4.5x.

• Увеличение: 4.5 пъти
• Диаметър: 60 mm

5,99 лв.
1060300025

12,99 лв.
6635100973

Чиния за дисекция Комплект за дисекция

• Размери: 26х19х2 cm

• В комплекта е 
включена игла за 
разчленяване с 
размер 13.5 cm.

12,99 лв.
6626020062

24,99 лв.
6635100774

27,99 лв.
6626020057

36,99 лв.
6626020060

Буркан с лупа за наблюдение  
на насекоми, увеличение 3 пъти

• Размер: 7.5 cm

9,99 лв.
6626020030

• В шест различни цвята.
• Размер: 10 cm.

• С две лупи 
(увеличение 4x и 6x).

• Състои се от 5 
елемента.

Пластмасови 
пинсети, 12 бр.

Буркан за наблюдение 
на насекоми от 2 души

17,99 лв.
6626020029

Буркан за наблюдение 
на насекоми

• Увеличение 3.5x.

Комплект за изследване  
на насекоми
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Микроскопски препарати Предметни стъкла

Покривни стъкла

Арт. номер Описание Цена

8112160008 10 бр. 45,99 лв.

6635100923 25 бр. 82,99 лв.

6635100924 100 бр. 279,90 лв.

Микроскоп Micro Pro  
с принадлежности 

• Увеличение: от 50 до 600 пъти.

Експериментален 
комплект

• Съдържа: капкомер, пинсети, 
кутийка, лупа, скалпел, предметни и 
покривни стъкла, проби.

• 50 броя
• Размер: 76х26 mm

• 100 броя

Камера за 
микроскоп, 3 MP

• Размер на сензора: 
1/3 (4.10х3.07).

101,90 лв.
6635100729

51,99 лв.
6635100922

5,99 лв.
6635100019

4,99 лв.
6635100018

309,90 лв.
6626060011

6626060018 
6626060019
6626060020
6626060021

79,99 лв.

Детски микроскоп Bresser 40x-640x

• Увеличение от 40 
до 640 пъти. 

• 14 части. Включени 
батерии АА.

Микроскоп с поставка 
за смартфон

• Увеличение: от 40 до 640 пъти.
• Обективи: 4х, 10х, 40х.
• Включен набор от принадлежности.

104,90 лв.
6635100907
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Дигитален микроскоп

• Окуляр 10х,  
увеличение 50-500x.

• Материал: пластмаса.
•  Източник на светлина: 

8 LED (регулируем).
• Разполага с USB.

149,90 лв.
6626060010

Микроскоп Biolux Sel, цветен 

• Увеличение: от 40 до 1600 пъти.
• Окуляр: 10х, 20х.
• Обективи: 4х, 10х, 40х.
• Леща на Барлоу: 2х.
• Регулируемо долно и горно LED осветление.
• Набор за микроскопиране.

6626060002
6626060003
6626060004

229,90 лв.
279,90 лв.
6626060001

Микроскоп Bresser 
за начинаещи

99,99 лв.
6626060014

Микроскоп Bresser 40x-640x Микроскоп Biotar 
с куфар

• Увеличение:  
от 300 до 1200 
пъти.

• Обективи: 7.5х,  
15х, 30х.

• Окуляр: 40х.
• Голям комплект  

с принадлежности.

129,90 лв.
6635100908

Бинокулярен микроскоп  
Nat Geo

• Увеличение: 20 пъти.
• Обективи: 2х (Stereo).
• Окуляр: + WF 10х (Stereo).
• LED осветление.
• Комплектът включва 

12 бр. минерали и скали. 

154,90 лв.
6635100904

• Софтуерът е съвместим  
с Windows 7/8 и Windows 10.

• Разполага с разнообразни аксесоари 
и ярко LED осветление.

• Увеличението достига  
до 1024 пъти.

• Комплектът включва:
- микроскоп;
- USB HD окуляр;
- окуляри за широко виждане;
- обективни лещи;
- 10 слайда;
- 10 корици;
- 5 подготвени слайда;
- пипета;
- пинсети;
- развъдник за скариди;
- монтажна среда;
- софтуер;
- 3 AA батерии. 
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Микроскоп с LCD екран

• Увеличение: от 50 до 500 пъти; 
дигитално увеличение: 2000 пъти.

• Дисплей: 3.5 инча.
• Обективи: 4х, 10х, 40х.
• LED осветление, AC Power.
• Филтърно колело.
• Камера: 5 MP.

539,90 лв.
6635100905

• Въртяща се на 360° глава.
• Осветление: LED, регулируем кондензатор.
• Екстри: работа с акумулаторна батерия.
• Интегриран димер.
• Окуляр: 10x, с показалец.
• Обективи: 4x, 10x, 40x, 100x.
• Увеличение: 40x, 100x, 400x, 1000x.
• Комплектът съдържа:

- микроскоп;
- окуляр, 10x;
- 4 обектива: 4x, 10x, 40x, 100x;
- син филтър;
- прахово покритие;
- захранване.

Микроскоп Bresser  
Erudit DLX, 40-1000x

599,90 лв.
6626060006

Микроскоп Biolux 40х-1280х Микроскоп Biolux 40х-1280х,  
с куфар

• Увеличение: от 40 до 1280 пъти.
• Окуляри: 5х, 16х.
• Обективи: 4х, 10х, 40х.
• Леща на Барлоу: 2х.
• Регулируемо долно и горно LED осветление.
• Комплектът включва куфар и 

принадлежности.

• Увеличение: от 40 до 1280 пъти.
• Окуляр: 10х, 16х.
• Обективи: 4х, 10х, 40х.
• Леща на Барлоу: 2х.
• Регулируемо долно и горно LED осветление.
• Резолюция на камерата: 1280х720 px.
• Филтърно колело: червено, черно, жълто, 

синьо, мат.
• Комплектът включва куфар и принадлежности.

259,90 лв.
6635100910

249,90 лв.
6635100909

1159,00 лв.
6626060007

Микроскоп Bresser Researcher Trino 
40-1000x

849,90 лв.
6626060005

Микроскоп Bresser Researcher Bino 
40-1000x

359,90 лв.
6626060013

Bresser микроскоп NV 20x-1280x HD, 
USB камера

• Здравия метален корпус, оборудван с DIN окуляри  
и обективи, отговаря на всички професионални  
изисквания със своите оптични и механични качества.

• Фокусирането се извършва чрез груби  
и фини регулиращи колела.

• Разполага с въртяща се на 360° глава.
• Диаметър на окуляра: 23.2 mm.
• Включени аксесоари в комплекта: 4 DIN-обектива;  

2 окуляра; механичен етап; кондензатор; тринокулярна глава.
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• Multi touch: до 10 точки на докосване.
• Инструмент за писане: пръст, химикал.
• Резолюция: 1920х1080.
• Контраст: 1200:1.
• Вградени вискоговорители: 2х10 W.
• Вградена Android OS: CPU: 64 bit A53 / Fequency: 1.2 GHZ / Cores: 

Quad core / DDR3: 1GB eMMC: 8 GB / System Version: 4.4.2.
• Интерфейс: LAN I/O port- INx1, OUTx1, DP-INx1, HDMI-INx2,  

VGA-INx1, USB 2.0x 1, USB 3.0 x 1, AUX- OUT x 1 

• Процесор: Intel Core i3.
• RAM: 4GB (възможност за надграждане).
• HDD: 500 GB HDD (възможност за надграждане).
• Интерфейс: 2 х USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI,  

1 x LAN RJ-45, 1 x AUX OUT.
• WIN 10.

Интерактивен дисплей Gaoke GK-880T/55S

Компютърен модул 
GAOKE I3 OPS 

55" 65"

1077180027 1077180028

Интерактивен дисплей, 4K, 
IQ Touch LE 900 Series

• Подходящ както за офиса, така и за класната стая. 
• Интерактивно 20-точково докосване и вграден софтуер за 

безжично огледално отразяване на екрана за споделяне на 
съдържание.

• Усъвършенстваното докосване InGlass позволява плавно и 
интуитивно изживяване при писане.

• С вградения софтуер EShare, можете да свържете с 
дисплея второ устройство.

• Bluetooth 5.0, двоен WI-FI модул 2.4G&5G and USB Type-C.
• Трансфер на данни до 10Gbps.
• Разделителна способност: 3840х2160 px.
• Портове отпред: 3хUSB 3.0; HDMI.
• Портове: LAN, HDMI, VGA, Audio, AV, USB 2.0 x 2, Mic.

OPS модул за LE900 Series

• Серията IQTouch LE900 е създадена,  
за да направи конферентната или  
класна стая по-ефективна. Компютърен  
модул, предназначен за вграждане в интерактивен дисплей.

• RAM: 8GB, HDD: 500 GB, SSD: 128 GB (с възможност за 
надграждане).

www.office1.bg

Цената виж тук

1077180039

13"/Процесор: 
Intel Core i3

1077180038

15"/Процесор: 
Intel Core i5

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

55"

1077180034

www.office1.bg

Цената виж тук

65"

1077180035

www.office1.bg

Цената виж тук

86"

1077180037

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

849,90 лв.
1077180029
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Безжична лазерна 
показалка

• 2.4 GHz безжична технология.
• Обхват до 10 m.
• Вграден лазер с обхват до 200 m.
• Бутони за навигация.
• Място за съхранение на USB приемника в показалката.

Безжична лазерна 
показалка

• 2.4 GHz безжична 
технология. 

• Обхват до 10 m.
• Вграден лазер.
• Бутони за 

навигация.

34,99 лв.
2085180006

46,99 лв.
2085180005

IR интерактивна дъска, 82"

• Интерактивна бяла дъска, която е издръжлива и спестява 
разходи. 

• Благодарение на функцията Multi-Touch, до 16 души могат 
да пишат и рисуват на дъската едновременно.

• Интерактивната дъска е лесна и удобна за употреба, 
защото не се нуждае от специална химикалка, а може 
да бъде управлявана с пръст или друг предмет. Така се 
спестяват бъдещи разходи.

• Функция Gesture Recognition – чрез един пръст може да се 
пише, с два да се селектира, а с цяла длан да се изтрива.

• Интелигентен дизайн – компонентите могат да бъдат 
сглобени директно пред дъската за по-лесна поддръжка. 
Вградените малки, но интелигентни и издръжливи 
инфрачервени изпращачи и приемници гарантират 
стабилност при използване и ниски разходи за поддръжка.

1077180022

www.office1.bg

Цената виж тук
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• Технология: DLP 0.65" WXGA.
• Яркост: 3 600 ANSI lm.
• Контраст: 12 000:1.
• Разделителна способност: 

1280x800 px.
• Входове: 2 Computer in (Share 

with component), Composite 

Video in, S-Video in, Audio in, 
Audio L/R in, 1 USB (Type A), 1 
USB (Type Mini B), RS232, LAN 
(RJ45) 2 HDMI.

• Живот на лампата: 15 000 h.
• Цвят: бял.
• Гаранция: 36 месеца.

• Технология: DLP Single 0.65" 
WXGA.

• Яркост: 4 000 ANSI lm.
• Контраст: 20 000:1.
• Разделителна способност: 

1280x800 px.
• Поддържане на формати: 

Native 16:9.

• Входове: PC (D-sub 15pin), 
Audio in, RS232 In, USB 
TypeA, USB Type mini B, 
S-Video, Composite Vid-
eo (RCA), 2 IR Receiver 
(Front+Top), 2 HDMI.

• Цвят: бял.
• Гаранция: 36 месеца.

Късофокусен проектор 
MW809STH

Проектор MW560

2085100108

• Технология: 3LCD Technology.
• Яркост: 3300/2200 lm  

(Normal / Eco).
• Контраст: 15 000:1.
• Разделителна способност: 

1024x768 px (XGA).
• Размер на екрана: 30–350".
• Поддържане на формати: 4:3.

• Звук: 2 W.
• Входове: VGA in, HDMI in,  

USB 2.0 Type B.
• Живот на лампата:  

6000/12 000 h (Normal/Eco).
• Цвят: бял.
• Гаранция: 24 месеца.

• Технология:  
3LCD Technology.

• Яркост: 3600 / 2200 lm  
(Normal / Eco).

• Контраст: 15 000:1.
• Разделителна способност: 

1024x768 px (XGA).

• Технология: 3LCD Technology.
• Яркост: 4000/2600 lm  

(Normal/Eco).
• Контраст: 16 000:1.
• Разделителна способност: 

WXGA, 1280x800 px.
• Поддържане на формати: 

16:10.
• Входове: USB 2.0 Type A, USB 

2.0 Type B, VGA in, HDMI in, 
Composite in, S-Video in,  
MHL, Cinch audio in.

• Опция за безжично 
прожектиране.

• Живот на лампата: 
6000/12000 h (Normal/Eco).

• Цвят: бял.
• Гаранция: 24 месеца.

• Технология: 3LCD.
• Разделителна способност: 

1920x1080 px.
• Формат: 16:9.

• Яркост: 3300 ANSI lm.
• Живот на лампата: 

6000/1200 h.
• Гаранция: 24 месеца.

Проектор EB-E01

Проектор EB-W51 Проектор EH-TW740

Проектор EB-E10

Tagline_Logo_R_2011_CMYK Tagline_Logo_R_2011_CMYK

Tagline_Logo_R_2011_CMYK Tagline_Logo_R_2011_CMYK

по- ярки цветове
с проекторите
EPSON

до a

по- ярки цветове
с проекторите
EPSON

до a

по- ярки цветове
с проекторите
EPSON

до a

по- ярки цветове
с проекторите
EPSON

до a

2085100113

2085100110

2085100112

2085100111

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

2085100109

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

• Поддържане на формати: 4:3.
• Входове: USB 2.0 Type B,  

VGA in, HDMI in.
• Живот на лампата:  

6000/12 000 h (Normal/Eco).
• Цвят: бял.
• Гаранция: 24 месеца.
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129,90 лв.
2085160009

149,90 лв.
2085160011

149,90 лв.
2085160010

179,90 лв.
2085160012

• Самозаключващ се екран: 96”/1:1. 
• Екранът е подходящ за обучения,  

рекламни презентации, домашно  
кино и други. Пригодим както  
за вътрешни, така и за външни презентации.

• Задната дръжка е оборудвана с механизъм за автоматично 
заключване, улесняващо регулирането на височината на 
екрана.

Прожекционен екран на 
стойка

Прожекционен екран  
за стена и/или таван

172x172 cm 172x172 cm

213x213 cm

150x150 cm

200x200 cm

• 160-градусов ъгъл на гледане.
• Самозаключващ се екран за прожектиране: 

96"/1:1.
• Интервален механизъм за автоматично 

заключване.
• Двустранно черни граници за маскиране.
• Материал лесен за почистване и поддръжка.

44,99 лв.
2085120003

99,99 лв.
2510130016

119,90 лв.
2510130009

• Издържа до 15 kg.
• Размер на проектора: 50–77 cm.

Стойка за проектор  
за таван и стена

Стойка за проектор  
за таван и стена

• Издържа до 20 kg. 
• Оптимизиране на позицията чрез 

възможност за наклон до 15° и 
въртене до 8°.

• Лесен за монтаж вкъщи или в офиса.
• Доживотна гаранция.

Стойка за проектор за 
таван

• Издържа до 10 kg.
• Оптимизиране на изгледа с наклон ±10°  

и регулиране на въртенето на 360°.
• Издръжлива алуминиева конструкция с 

удължител и управление на кабела.

Електрически прожекционен 
екран с мотор за стена

299,90 лв.
2515160025

• Матирана повърхност в бял цвят.
• Може да бъде монтиран на стена или таван.
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• Технология BI – Brightness  
Intelligence, уникална за 
мониторите BENQ. 

• Разделителна способност:  
1920x1080 dpi.

• Формат: 16:9.
• Яркост: 250 cd/m2.

• Време за реакция: 5 ms.
• Вграден говорител.
• Входове: HDMI, D-sub,  

Display port.
• VESA стандарт.
• Размери: 175х540х420 mm.

• Технология BI: Brightness  
Intelligence, уникална за 
мониторите BENQ. 

• Разделителна способност:  
1920x1080 dpi.

• Формат: 16:9.
• Яркост: 250 cd/m2.

• Време за реакция: 5 ms.
• Вграден говорител.
• Входове: HDMI, D-sub,  

Display port.
• VESA стандарт.
• Размери: 183х612х463 mm.

Монитор 23.8" QHD IPS  
HDMI VGA

• Технология AQcolor, 
уникална за мониторите 
BENQ, която ги отличава. 

• Разделителна способност – 
2560x1440 dpi.

• Формат: 16:9.
• Яркост: 300 cd/m2.
• Време за реакция: 5 ms.
• Вграден говорител.
• Входове: HDMI, DVI,  

Display port, USB.
• VESA стандарт.
• Размери: 240х563х395 mm.

Монитор 23.8" FHD IPS 
HDMI VGA

Монитор 23.8" FHD HDRI 
IPS, HDMI VGA

Монитор 27" FHD HDRI  
IPS, HDMI VGA

Монитор 27" FHD IPS  
HDMI VGA

• Технология BI+: Brightness 
Intelligence Plus, уникална за 
мониторите BENQ.

• Разделителна способност:  
1920x1080 dpi.

• Формат: 16:9.

• Яркост: 250 cd/m2.
• Време за реакция: 5 ms.
• Вграден говорител.
• Входове: HDMI.
• VESA стандарт.
• Размери: 187х417х537 mm.

• Технология BI+: Brightness 
Intelligence Plus, уникална за 
мониторите BENQ. 

• Разделителна способност:  
1920x1080 dpi.

• Формат: 16:9.

• Яркост: 250 cd/m2.
• Време за реакция: 5 ms.
• Вграден говорител.
• Входове: HDMI.
• VESA стандарт.
• Размери: 187х457х610 mm.

2045120165

2045120178

2045120177

2045120179

2045120176
www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук
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• Разделителна способност:  
1920x1080 dpi Full HD.

• Формат на картината: 16:9.
• Време за реакция: 5 ms.
• Честота на опресняване:  

75 Hz.
• G-Sync/FreeSync:  

AMD FreeSync.
• Цветове: 16.7 милиона.
• Покритие на екрана: матово.

• Разделителна способност: 
1920x1080 dpi Full HD.

• Формат на картината: 
16:9.

• Време за реакция: 5 ms.
• Честота на опресняване: 

60 Hz.
• G-Sync/FreeSync: AMD 

FreeSync.

• Цветове: 16.7 милиона.
• Яркост: 300 cd/m2.
• Интерфейс: VGA аналогов 

вход; 2 x HDMI 1.4.
• Звук: тонколони 2 x 1.5 W.
• Стойка: регулиращ се 

наклон на дисплея.
• Размери: 618x204x449 mm.

Монитор 23.8" FHD IPS  
HDMI VGA

Монитор 27" FHD IPS 
HDMI VGA

• Яркост: 300 cd/m2.
• Интерфейси: VGA аналогов 

вход; 1 x HDMI 1.4; 1 x Audio 
Out; 1 x Audio In.

• Звук: вграден 
високоговорител 1.5 W.

• Стойка: регулиращ се 
наклон на дисплея.

• Размери: 540x187x409 mm.

2045120133 2045120158

Шкаф за смартфони/
таблети

Принтер Bresser REX 3D,  
Cloud принтиране

• Безопасно съхранява и бързо зареждане до 10 
смартфона, таблети и други USB устройства.

• Портовете за зареждане са USB-C Power Delivery 
(PD 3.0) с мощност до 3 A / 18 W на порт и общо 
180 W.

• Здрав, сигурен, прахово боядисан метален корпус; 
заключва се с два ключа включени в комплекта.

• Wi-Fi 3D принтер, отпечатването става лесно.
• Отопляема и гъвкава строителна платформа.
• Множество опции за свързване: USB, WLAN, облак.
• Размери: 380x388x405 mm.
• Размери за печат: 150x150х150 mm.
• Вградената 2 MP камера.
• Резервна дюза и опаковка с нажежаема жичка  

с по 300 g, черно-бяла.
• Затворен корпус под налягане.
• Лесен за използване с интуитивния сензорен монитор.
• Инсталиран HEPA филтър за качество на въздуха.

www.office1.bg

Цената виж тук

• Размери: 
15x15x15 cm

2020260003

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

Арт. номер Описание

2050160141 за 10 бр.

2050160142 за 20 бр.

2050160143 за 32 бр. www.office1.bg

Цената виж тук
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• Позволява на учениците да извадят виртуални симулации от екрана с 
помощта на „стилус“ и да ги проучат в детайли, позволявайки по-дълбоко 
разбиране на STEM учебната програма. Триизмерно изобразяване и 
действително ефективно и практически ориентирано обучение.

• В допълнение, образователна технология, която обединява триизмерните, 
интерактивните (позволяващи взаимодействие) и виртуални технологии, 
създава усещане за реализъм чрез зрение, допир и звук.

• Операционна система: Windows 10 Pro 64 bit.
• Процесор: Intel® CoreTM i3-7300 CPU, 2 Cores, 4th generation CPU.
• Графична карта: Radeon Pro WX3100 RAM памет: 8.00 GB DDR4 RAM.
• Хард диск: 256 GB SSD.
• Тип дисплей: стандартен, не-тъч дисплей, сензорен, стереоскопичен 3D, 

резолюция: 1920x1080 px, размер: 24" HD дисплей.
• Допълнително в комплекта: 

- 1 бр. поляризирани активни 3D очила, със сензори за проследяване на 
движението  
- 2 бр. пасивни 3D очила за гледане за възрастни и деца  
- 1 бр. интерактивна писалка „стилус“.

• Операционна система: Windows 10 Pro 64 bit.
• Процесор: AMD APU A9-9420.
• Графична карта: AMD APU A9-9420 (интегрирана).
• Хард диск: 256 GB SSD: Wi-Fi: 802.11 nac + BT.
• Входни и изходни портове: USB 3.0 – 2 ports (support BC1.2 spec),  

Audio input/output port, HDMI port, Kensington Lock Port, Stylus input 
port, USB-C (Support Power Delivery/USB3.0/USB2.0/Display Port).

• Дисплей: резолюция: 1920x1080 px, размер: 15,6" FHD дисплей.
• Допълнително в комплекта: 

- 1 бр. поляризирани активни 3D очила, със сензори за 
проследяване на движението  
- 2 бр. пасивни 3D очила за гледане за възрастни и деца  
- 1 бр. интерактивна писалка „стилус“ 
- Включен софтуерен пакет: zSpace Studio и Leopoly.

2035200412

Стереоскопичен лаптоп 15.6" zSpace 

Стереоскопичен дисплей 24" zSpace AIO

ClassVR портал
• Едногодишен лиценз.
• Стартиране на заниманията 

едновременно.
• Динамични точки на интерес.
• Заключване за фокусиране.
• Работни листове за виртуална 

и добавена реалност.2099160008
www.office1.bg

Цената виж тук

2035120071

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

ClassVR стартов комплект 

• Автономни, готови за употреба в класната стая 
устройства, предоставящи завладяващо VR изживяване 
под контрола на учителя. Интерфейс за виртуална 
реалност, проектиран за образованиетo.

Технически спецификации на VR очилата 
• Quad-Core ARM Cortex-A17 процесор.
• Стерео високоговорители и вграден микрофон.
• 2GB DDR RAM & 16GB памет за съхранение.
• 4000 mAh литиево-йонна батерия.
• 8MP предно насочена камера с автоматичен фокус.

2070770071

8 VR очила

www.office1.bg

Цената виж тук

2070770072

4 VR очила

www.office1.bg

Цената виж тук
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• Учебен софтуер за интерактивна 
дъска/интерактивен дисплей.

• Съдържа: 3D модели, видео, 
аудио, игри, симулации по всички 
общообразователни предмети. 

• Интегрирана облачна платформа.
• Език: български.
• Едногодишен лиценз.

• Пълнофункционален Android таблет с вградена научна 
лаборатория, предназначена за K-12 STEM обучение.

• Характеристики: 
– Android 9.0; 
– Четириядрен процесор, 1.8 GHz; 
– 10,1" 1200х800 Zero Gap IPS капацитивен дисплей; 
– Слот за MicroSD карти (до 128GB капацитет); 
– Вътрешна памет: 16 GB; 
– 2 MP предна камера; 
– 8 MP задна камера със светкавица; 
– Високоговорители: 1W x 2; 
– MiniHDMI порт за свързване на външен дисплей/монитор 
с до 4К резолюция; 
– 4 порта за свързване на до 8 външни сензора (чрез 
сплитери); 
– Wi-Fi: 802.11 b/g/n & Bluetooth4.0.

• Съдържа 12 вградени сензора, често използвани в повечето 
учебни програми и свързва до 8 външни сензора: 
– Сензор за сърдечен ритъм: обхват: 40 до 240 bpm; 
– Сензор за относителна влажност: обхват: 0 to 100%; 

2099160009

Таблет с 12 сензора einstein™ 
Tablet+3

– Сензор за светлинен интензитет: обхват: 1 до 128 000 lux; 
– Спектрален отговор: визуална светлина; 
– UVI сензор: обхват: 0-13 W/m; 
– Дължина на вълната: 290-390 nm; 
– Сензор за налягане: обхват: 260 до 1260 mbar; 
– Температура на околната среда: обхват: от -15 до 50 °C;  
– Акселерометър: обхват: ±2 g;  
– Микрофон: обхват: 70 до 20 000 Hz; 
– Звук: обхват: 40-110 dB; 
– GPS/Локация; 
– Топлинен индекс: обхват: от -15 до 50 °C; 
– Точка на оросяване: обхват: от -15 до 50 °C;

Учебен софтуер Mozabook classroom

www.office1.bg

Цената виж тук

2035160302
www.office1.bg

Цената виж тук

• 1-годишен лиценз. Английски език.
• Включва следните приложения: zSpace’s Newton’s Park 

(механика), Franklin’s Lab (електротехника), Curie’s Elements 
(химия), Euclid’s Shapes (математика) и zSpace Experiences 
(симулации, които са базирани на експеримент в области 
от STEM направлението).

• Включва и софтуер zSpace Premium,  
необходим за свързването на камерата.

• Допълнителна външна камера, която се монтира към 
стереоскопичния диплей и предава образа от дисплея към 
друг екран, проектор, монитор, телевизор.

• 1080p HD видеозапис.

zSpace софтуер и 
Learning applications

Zview II камера за свързване 
към втори екран

2099160010
www.office1.bg

Цената виж тук

2045220039

www.office1.bg

Цената виж тук
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Регистратор с 8 сензора  
Einstein LabMate II

2035160303

Робот за програмиране 
„Куче“

Робот за програмиране 
„Домашен любимец“

99,99 лв.
6611100380

Куче
18,99 лв.
6611100429

Играчка „Дракон“  
за програмиране

Играчка „Еднорог“  
за програмиране

• Комплектът включва: цветна книжка, 10 отпечатъка на 
лапи, 3 картонени декорации, комплект за програмиране на 
игри. Рейнджър е с размери 7x10.2 cm.

Котка
18,99 лв.
6611100430

www.office1.bg

Цената виж тук

• Сдвоява се с всяко устройство, включително смартфон, 
чрез блутут връзка или USB кабел. Достатъчно малък и 
издръжлив, за да го поставите в терариум или да вземете 
в джоба си за научни изследвания на открито.

• Включва 8 вградени сензора, 4 порта за свързване на до 8 

външни сензора (чрез сплитери), вградена памет за запис 
на резултати, продължава да събира и да запазва данни, 
дори да не е свързан с компютър/таблет, възможност 
за добавяне на над 60 опционални външни сензори на Ein-
stein™

119,90 лв.
6611100576

119,90 лв.
6611100577
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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.

• 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. 

129,90 лв.
6611100203

189,90 лв.
6611100381

• 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

129,90 лв.
6635100852
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Рисуващ робот 
Artie

• Програмиращ и рисуващ 
робот, включващ: карти с 
инструкции за QuickStart и 
често задавани въпроси; 3 

схеми; вграден интерфейс за визуално програмиране; 4 тънки, миещи 
се филцови връхчета; цветни писалки (розова, синя, лилава, зелена). 
Изисква 4 батерии AA.

159,90 лв.
6611100195

• Размери: 
15.5x14 cm

84,99 лв.
6611100581

Ракета за мисии

Базова станция „Мисия – светлина, 
движение и звук“

Комплект „Космическа мисия“

• Комплектът с ракета за мисии вдъхновява и забавлява децата, 
като ги научава на космическия свят. 

• Уникален начин за въвеждане на STEM обучение.
• Размер: 22х4 cm.

169,90 лв.
6611100583

119,90 лв.
6611100582
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• Комплектите съдържат всичко необходимо за създаването на съответния брой роботи с колела (броя на частите 
е съобразен с броя на модулите): Dongles за безжично програмиране;  колела; помощни колела; 3D конектори; 3XY 
конструктивни модули; вилици; стойки за топка; адаптери; държачи за смартфон; лопати; капаци със стойка; 
кутии; USB зарядни устройства; USB кабели; 6-посочни зарядни устройства; начално ръководство.

Fable Spin комплект  
„Робот с колела“

Арт. номер Описание

6611100609 1 модул

6611100616 16 модул
www.office1.bg

Цената виж тук

• Комплектите съдържат всичко необходимо за създаването на съответния брой роботи с Joint модули (броя на частите 
е съобразен с броя на модулите): Joint модули с два силни серво мотора; Dongle за безжично програмиране; модули 
за свързване на Lego; 4XY конструктивни модули; 3D конектори; адаптера за аксесоари; държачи за смартфон (за 
приложението Fable Face); лазерни показалки; хвърлящи рамена с топче; лабиринти с топчета; вилици; стойки за топче + 
топче; капаци със стойка; станции за зареждане; USB кабели.

Fable Explore робот  
с Joint модул

Арт. номер Описание

6611100610 1-3 потребителя

6611100611 2-6 потребителя

6611100614 10-30 потребителя

6611100615 16-48 потребителя www.office1.bg

Цената виж тук
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Fable Makerspace роботи 
за програмиране

Арт. номер Описание

6611100612 6-18 потребителя

6611100613 12-36 потребителя
www.office1.bg

Цената виж тук

• Комплект за практическа и експериментална дейност 
в областта на електротехниката, роботиката, 
инженерството, електрониката и програмирането. 
- Възрастова група: 14-17 години (оптимално); 
- 1 комплект покрива работата на до 24 ученици и 3 учители; 
- 8 експериментални проекта, разделени на групи по 4.

• Комплектът включва: 
- 8 бр. ARDUINO UNO WIFI REV2 платки; 
- 8 бр. Arduino Breadboard модул; 
- Набор от сензори и задвижващи механизми, както и 
допълнителни компоненти; 
- Достъп до онлайн платформа за учителите; 
- Достъп до онлайн платформа за учениците; 
- Специализирано онлайн съдържание и материали за учителя; 
- Въвеждащ уебинар за учителя.

Arduino Education CTC Go комплект

2099160013
www.office1.bg

Цената виж тук

• Комплект за практическа и експериментална дейност 
в областта на електротехниката, роботиката, 
инженерството, електрониката и програмирането. 
- Възрастова група: 11-14 години (оптимално); 
- 1 комплект покрива работата на 8 ученици (оптимално); 
- 9 подготвени урока/дейности + 2 Open-ended проекта.

• Комплектът включва: 
- 4 бр. ARDUINO UNO REV3 платки; 
- 4 бр. Arduino Breadboard модул; 
- Набор от сензори и задвижващи механизми; 
- Достъп до онлайн платформа; 
- Специализирано онлайн съдържание и материали за 
учителя.

• Образователни теми: 
- Изучаване на електроника стъпка по стъпка; 
- Изучаване на ел. ток, напрежение, дигитална логика, 
програмиране (въвеждащо).

Arduino Education Starter Kit комплект

2099160011

www.office1.bg

Цената виж тук

• Стартов комплект за програмиране и роботика, който 
помага за създаването и постигането на цели, свързани с 
програмиране, контрол на роботи, компютърни умения, 
забавления и образователни дейности.

• Състои се от множество конструктивни елементи и 
сензори, които позволяват изграждането на реалистични 
модели.

• Роботът може да работи както в тестов режим, когато е 
директно свързан към компютъра, така и автономно след 
качване на програмата в паметта на Studuino. 

• Софтуерът е на английски език.

Комплект за програмиране  
и роботика

6611100567

www.office1.bg

Цената виж тук

• Koмплектът Fable Makerspace + е най-пълният комплект, 
който системата за роботи Fable може да предложи.

• Комплектът Fable Makerspace се състои от три/шест  
Joint модула Fable и три/шест Fable Spin роботи. 

• Той идва с всички нужни аксесоари.
• Безплатен достъп до онлайн платформа за обучение на 

Shape Robotics.



ЗА  
РОДИТЕЛИ! на учебници и книги  

само за няколко 
секунди!

ПОДВЪРЗВАНЕ

НОВО
Подвързии с 
антибактериално 
покритие

ГАРАНТИРАНО 
НЕТОКСИЧЕН ПРОДУКТ

ОГРАНИЧАВА КОНТАКТА  
С ВИРУСИ И БАКТЕРИИ

* УСЛУГАТА Е НАЛИЧНА В СЛЕДНИТЕ МАГАЗИНИ:
гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 5
гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 189
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 82
гр. Варна, пл. „Екзарх Йосиф“ № 5
гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 24
гр. Ловеч, ул. „Стефан Караджа“ № 5
гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 78

гр. Пазарджик, ул. „Есперанто“ № 3
гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 48
гр. Рудозем, ул. „Васил Левски“ № 19
гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ № 5
гр. Сливен, бул. „Шести септември“ № 7
гр. Смолян, бул. „България“ № 86
гр. София, Бизнес Парк София, Сграда 1

гр. София, бул. „Александър Пушкин“ № 14
гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 51
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 139
гр. София, ул. „Ломско шосе“, бл. 171
гр. София, ул. „Опълченска“ № 117
гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 45
гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 12
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Строителен комплект  
„Зъбни колела“, 60 елемента

61,99 лв.
6611100076

• Помага за разбирането на причината и ефекта.
• Комплектът включва 60 елемента: 15 стълба; 13 шесто-

стенни форми; 28 малки предавки; 4 основи; 1 манивела.

62,99 лв.
6611020057

Конструктор „Зъбни колела  
с верига“, 170 елемента

• Комплектът включва 170 елемента: 2 платформи (31x32 cm); 
12 зъбни колела (6-12 cm); 2 манивели; 40 верижни елемента; 
30 колони; 84 конектора.

• Подходящ за деца над 3-годишна възраст.

• Комплектът включва голяма кутия за съхранение, 
напълнена със 150 части, включително зъбни колела, 
манивели, съединители и свързващи основни плочи.

Строителен комплект „Зъбни колела“

• Комплектът включва 116 изцяло творчески части, с които ще могат да сглобят любимата машина!

104,90 лв.
6611100589

Комплект „Машини в движение“,  
116 части

109,90 лв.
6611100565

Творчески комплект „Механика“ 

• Състои се от 88 елемента, които помагат на децата в 
развиването на въображението, логическото мислене и 
механичните движения.

• Елементите са в различни форми и големини.

139,90 лв.
6611020034

150 части
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• Помага за разбиране на причинно-следствена връзка.
• Цветен комплект за STEM обучение.

119,90 лв.
6611020004

Конструктор „Маймунки“, 103 части

• Комплектът включва: карти за активност с 40 дейности; 
20 части (с четири различни форми).

• Размер на блокчетата: 5 cm.

54,99 лв.
6611100310

Игра с блокчета, стимулиращи 
критичното мислене STEM

66,99 лв.
6611100242

Конструктор Bones, 160 части

34,99 лв.
6611100579

Комплект логически 
предизвикателства

• Изгради възможно най-високата кула, която можеш!
• Комплектът се състои от различни форми, с които да 

създаваш различни по големина постройки.

• Направи своята писта и се състезавай!
• Дава възможност на децата да изградят своя собствена 

стратегия за траекторията на топчето.

39,99 лв.
6611100578

Писти с топчета за стена, 18 части
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34,99 лв.
6618020138

Геометричен комплект  
„Пръчки с топчета“

• Комплектът включва: космическа тематична платка; 30 
пръчки: 10 малки, 12 средни и 9 големи 12; 6 червени конектора; 
10 оранжеви съединителя; ръководство за употреба.

• Изградете лабиринт, като подредите върху дъската 
цветните фигури, следвайки един от многото дизайни 
от картите за активност. Комплектът включва: дъска 
за лабиринт; 17 части за лабиринт; четири топки, десет 
двустранни многоезични карти.

64,99 лв.
6015220083

Комплект „Създай лабиринт“

65,99 лв.
6635101201

Комплект „Потъва или плава“ 

• Децата провеждат практически проучвания и записват 
данните, за да намерят оптималното решение за всяка 
дейност.

• Комплектът за STEM обучение включва: пластмасова 
подводница от две части; 15 цветни тежести; 2 топки;  
2 звезди; 10 карти за активности.
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• Комплектът включва: над 40 къщи на дърво, включително 
платформи, листа, палуби и много други; 1 герой; 5 карти 
за предизвикателство; стикери за персонализиране.

39,99 лв.
6611020121

Конструктор „Дървена къщичка  
на дърво“

• Комплектът включва: над 80 парчета на строителната 
площадка, включително платформи, знамена, конуси, 
стълбове и много други; 2 строители; камион; 10 карти  
за предизвикателство; стикери за персонализиране;

61,99 лв.
6611020122

Конструктор „Сграда“, 100 части

67,99 лв.
6611100587

Комплект „Замък“, 125 части

• С комплекта „Замък“ децата могат да проектират 
и изградят различни дизайни на замъци, което ще им 
помогне да изградят различни инженерни и дизайнерски 
умения. Комплектът включва 123 части и карти с 
предизвикателства.

39,99 лв.
6611100588

• Комплектът включва 43 части, сред които са: платформи, 
конуси, знамена, стълбове и много други; 1 фигура на 
скейтборд; 1 скейтборд; 5 карти за предизвикателства; 
стикери за персонализиране.

Комплект  
„Скейт парк“,  
43 части

• Комплектът за STEM обучение включва: над 50 броя части 
за детски площадки, включително: черна гума, седалка за 
люлка и много други; две фигурки на игрални площадки; 
десет карти за активности.

61,99 лв.
6611020086

Конструктор „Създай своя детска 
площадка“ 
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7. 10.

3. Таблица за умножение,  
размер: 70x100 cm – 8132140008

4. Уравнения с едно неизвестно, 
размер: 70x100 cm – 8132140015

5. Формули за съкратено  
умножение, размер: 70x100 cm – 
8132140012

1. 2.

3. 6.

6. Квадратни уравнения и нера-
венства, размер: 70x100 cm – 
8132140006

7. Неравенства, размер: 70x100 cm – 
8132140016

8. Степенуване, размер: 70x100 cm – 
8132140001

9. Величини и техните параметри, 
размер: 70x100 cm – 8132180004

10. Декартова координатна 
система, размер: 70x100 cm – 
8132140002

1. Цифрите от 1 до 10, размер: 50х70 cm – 8132140020
2. Табло за смятане и упражнение, размер: 50x70 cm – 

6635100953

15,99 лв.

37,49 лв.

4.

8. 9.

5.
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11.

15.

19.

13.

17.

21.

12.

16.

20.

14.

18.

22.

11. Логаритмична функция,  
размер: 70x100 cm – 8132140007

12. Тригонометрични формули,  
размер: 70x100 cm – 8132140005

13. Геометрични фигури,  
размер: 70x100 cm – 8132140018

14. Триъгълник, размер: 70x100 cm – 
8132140011

15. Успоредници, размер: 70x100 cm – 
6635100306

16. Четириъгълници, размер: 
70x100 cm – 8132140019

17. Многостени, размер:  
70x100 cm – 8132140003

18. Окръжност, многоъгълник,  
размер: 70x100 cm – 8132140017

19. Ротационни тела, размер: 
70x100 cm, двустранно – 
8132140009

20. Пресечен конус/сфера,  
размер: 70x100 cm,  
двустранно – 8132140010

21. Модулиране с линейни  
уравнения. Скорост, размер:  
70x100 cm – 8132140014

22. Правилни дроби, размер:  
70x100 cm – 8132140004

37,49 лв.
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Учебно помагало
„Числата“
• Формат: 165x235 mm.

Пъзел с цифри „Сафари“, 
дървен

Тетрадка за 
упражнение 
на цифрите

2,66 лв.
6618020035

Комплект пластмасови 
цифри за I клас

1,99 лв.
1030180514

Магнитни цифри  
и знаци, 26 бр.

• Размери на цифра: 0.7х3.7 cm.

5,99 лв.
6618020031

19,99 лв.
6611120362

1,38 лв.
6618020102

Самозалепващи листчета, математика

6,99 лв.
1040100037

„Да броим с пръстчета до 5“

Математика 5-7 год.

Уроци по писане 
„Цифрите“

Помагало „Започвам  
да уча числата“

„Аз уча числата“

2,28 лв.
5525121513

4,58 лв.
6610120070

1,38 лв.
6614020043

4,13 лв.
6618020044

3,58 лв.
6618020124

• Размери: 29х22х1 cm.

• За учене на цифрите, решаване на задачи, 
при таблата за смятане, за многократна 
употреба, за даване на отговор или за украса.

• Размер: 3.5 сm.
• Брой: 420 л.

Помагало за работа вкъщи
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Магнитни дискове с цифри, цветни, 
80 бр.

• Размер на диска: 5 cm.

39,99 лв.
6618020022

Торбички с пясък – цифри, 12 бр.

• Размер: 8х12 cm

51,99 лв.
6635100997

Кравички за броене, 20 части

• Сглобените животни са с размери: 9.5x4.5x5 сm.

49,99 лв.
6635100677

• Размер: 92x40.5 cm

Активна дъска „Овца“

86,99 лв.
6611060236

• Размер на кутията: 
17x15x5 cm

Дървени магнитни цифри, 40 части

25,99 лв.
6618020097

• 5 майки костенурки (11x8x4 cm) с 5 различни форми на  
черупките (кръг, правоъгълник, триъгълник, квадрат и 
петоъгълник) и 5 бебета костенурки с номера върху черупките.

Костенурки за броене

49,99 лв.
6618020030

Пътека с числата  
от 1 до 20

• Материал: винил 
• Размер: 30х305 cm

• За деца от  
3 до 7 години

69,99 лв.
6618020023

Образователна игра  
„Къща на дърво“

• Пластмасови къщички на дървета: 30х26x10 cm.
• Пластмасовите ябълки са с 5 различни форми.
• Пластмасов модел на дърво и 5 цветни ябълки.

79,99 лв.
6635101067

54,99 лв.
6618020052

Комплект създаване на цифри

• Комплектът включва: 30 части; 20 бутона; пет двустранни 
карти за активност; ръководство за употреба.

• Размер на най-голямата част: 25 cm.
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54,99 лв.
6635100678

Сладоледи с цифри

• Комплектът включва 10 сладоледа с размер 5х10.5 cm.

Влакче за сортиране 
и броене

• Комплектът включва: машинист, двигател на влака, 4 
вагона, 14 блокчета в различни цветове и форми.

• Приблизителна дължина на влакчето, когато е сглобено – 
около 40 cm.

• 21 части

54,99 лв.
6618020021

• Размери: 22x6x13 cm
• 16 части

Нанизка с числа, 
форми и цветове

29,99 лв.
6611060283

Дъска за смятане с дървени 
пръстени и цветове

• Размери: 40x10x10 cm

38,99 лв.
6618020093

• Размери: най-голям куб: 15x15x15 cm; най-малък куб: 
6.5x6.5x6.5 cm.

• Включва 10 части.

Кубчета за надграждане  
„Диви животни“

49,99 лв.
6635101198

Дървен пъзел „Числата и броенето“

• 30 части
• Размери: 

18x6x0.5 cm

18,99 лв.
6618020095

29,99 лв.
6616020016

• Удобна кутия за пренос 
и съхранение. 

• Размери: 15.2х7.6 cm.

Карти тип пъзел 
за броене

52,99 лв.
6611060352

Игра броене на сови,  
25 части

•  Комплектът включва разнообразни 
дейности, които ще развият ранните 
умения за смятане.
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Мечета за броене  
и сортиране

• 80 броя.
• Идеални за броене и сортиране по размер и тегло.

44,99 лв.
6618020025

37,99 лв.
6618020041

• Животни и са изработени от мека гума и са опаковани в 
удобна кофичка за съхранение.

Животни за сортиране 
и броене, 72 броя

• Комплект от 72 броя меки гумени превозни 
средства включва 6 цвята и форми, 
включително кола, влак, самолет, влекач, 
автобус и пожарна кола.

• 72 броя

Превозни средства за 
сортиране и броене

37,99 лв.
6618020091

• Размер: 1.3х2 cm. 

45,99 лв.
6635101013

Диви животни 
за броене

• 72 броя

Домашни животни  
за броене

38,99 лв.
6635101009

• Помага за развиването на двигателните умения, различаването 
на цветовете и броенето.

45,99 лв.
6618020039

65,99 лв.
6618020040

Плодове за сортиране и броене

•  108 броя

•  144 броя

29,99 лв.
6618020051

• Карти за утвърждаване на математическите умения. 
• Размер: 11х29 cm.

Активни карти за 
смятане „Семейство“ 

• Фигурите включват: майка, 
баща, брат, сестра, бебе и 
домашен любимец.

• 72 фигури в 6 цвята: червен, 
жълт, зелен, син, лилав и оранжев.

Фигури за сортиране  
и броене „Семейство“

• 72 броя

44,99 лв.
6618020063

17,99 лв.
6618020067

• 24 броя



93Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

ST
EM

• Комплект от дъска с цифри, 
съдържащ 100 квадратчета, със 
зарчета с числата от 1 до 100. 

• Размери: 29.5х4х11 cm.

91,99 лв.
6618020137

Дъска с цифри за 
подреждане, дървена

• 12 броя кубчета с размер 4x4 cm.
• Изобразени 72 броя цифри, знаци и картинки.

49,99 лв.
6611100428

• Пет номерирани сандъчета за съкровища, с 5 съвпадащи 
ключа и изненада във всяко сандъче. Комплектът включва и 
монети, подходящи за сортиране, броене и забавление.

Игра за сортиране на цветове 
„Пиратско съкровище“

• 125 магнитни 
елемента  
с размер 5.5x5.5 cm

58,99 лв.
6618020037

Магнитен комплект по математика 
за сортиране и броене

• 21 дъски с числата 
от 0 до 20

• Формат A4

Монография на 
числата от 0 до 20

38,99 лв.
6611060239

104,90 лв.
6635101003
• Целта на играта е металната топка  

да премине през тунела чрез магнитната пръчка.

Активна дъска – 
магнитна цифри

• Размери: 
40х40х1.5 cm.

7,49 лв.
6015220019

Кубчета – цифри,  
12 бр.

• Игра за лигическото мислене, разпознаване на числата, 
стойностите и различните цветове.

• Размер: 29.5x29.5 cm. 

84,99 лв.
6611100347

Магнитен лабиринт 
„Мравки“

82,99 лв.
6611100564

Магнитен лабиринт „Търси и брои“
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Пръчици Filipov за I клас Математически комплект с дървени 
цифри и пръчици

Кутия за обучение  
„Числа и форми“

• 20 броя

• 140 части
• Размери: 

26x23x6.5 cm

Ученическо сметало, 
дървено

• Размери: 30x8x14 cm

Дървено сметало

• Размери: 24x21.4x5.8 cm

13,99 лв.
6618020043

0,99 лв.
1030180510

75,99 лв.
6618020101

24,99 лв.
6618020033

36,99 лв.
6618020100

24,99 лв.
6618020050

Комплект кубчета – математика

Комплект Монтесори – дървени 
рамки за смятане с топчета от пяна

• Комплектът 
съдържа числата  
до 10 и нагоре.

• Рамките се 
свързват  
помежду си.

• Рамките са с 
размери: 16х8х1 cm.

• 15 двустранни карти за активности; 100 кубчета MathLink 
в десет цвята.

37,99 лв.
6618020007

• Размери: 24x16x3 cm

• Комплектът съдържа: 
- 2 групи числа от 0 до 9; 
- 48 броя пръчици  
   в 4 различни цвята.

14,99 лв.
6618020032
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Манипулативна дъска 
по математика

Пъзел-куфарче 
„Числата“

• В куфарчето ще 
откриете 120 пъзела  
с цифри и картинки.

Карти за събиране и изваждане

• 81 елемента.
• Размери на 

кутията:  
19.5х12.5х3.5 сm.

Дъска с плочки със задачи по 
математика

• 111 части
• Размери:  

27x21x0.5 cm;  
част: 2.5x4.5x0.5 cm.

• За усвояване на основни 
математически 
дейности. 

• Размери: 60х3.5х40 cm.

Комплект тукани за сортиране  
и задачи

44,99 лв.
6618020096

16,99 лв.
6635100530

88,99 лв.
6618020036

47,99 лв.
6618020072

22,99 лв.
6611120278

59,99 лв.
6618020108

9,08 лв.
6611120079

• Комплектът съдържа: 3 кръгови и 3 
квадратни полета; свързващи линии;  
45 магнитни кръгчета.

• Задачи за бързо събиране и 
изваждане, за време, показано от 
пясъчен часовник.

• Размер: 
48x40 cm.

Двустранна комбинирана дъска 
със сметало

149,90 лв.
1077160005

Комплект за събиране  
и изваждане, огромен

Дървен пъзел, 121 части, 
математика

• Koмплекта включва: 10 броя тукани, 120 карти с уравнения.
• Размер на туканите: 5x9x8 cm.

• Учебното помагало  
е одобрено от МОН.

Учебно помагало със 
спирала и задачи

5,96 лв.
6618020103
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Голям демонстрационен 
часовник

• Диаметър: 
Ø34 cm.

41,99 лв.
6635100498

Дървен часовник  
с 12 елемента

• Размери: Ø22x3.5 cm

34,99 лв.
6635101011

Дървен образователен 
часовник

• Размер: Ø18x2.5 cm

16,99 лв.
6618020099

• Размер: 
28x28x4 cm

54,99 лв.
6611120371

Дървен часовник пъзел, 29 части

119,90 лв.
6635100497

• Съдържание: 1 голям 34 cm часовник и 24 10 cm  
малки часовници. Всички часовници имат стойка.

Комплект часовници за 
училище, 25 бр.

77,99 лв.
6635101082

• Разполага с подвижни стрелки и прозорец, със символи на 
деня или нощта. Има място и за записване на времето с 
маркер. Бяла ламинирана дъска. Размери: 50x45x3 cm.

Панел за стена – часовник

Демонстрационен часовник 
с линия

• Иновативният часовник с линия с цифри помага  
на децата да научат времето, като преобразуват 
физически линията в часове и минути. Това е 
практичен начин да се премине от броене до 
посочване на часа. Размер: 12x11 cm.

29,99 лв.
6618020090
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Карти за многократна  
употреба „Времето“

• Комплект от 
10 ламинирани 
часовника.

Детски календар с часовник, 
дървен

• Размери:  
30х30х4 cm

43,99 лв.
6618020129

35,99 лв.
6635100163

16,99 лв.
6635100500

Магнитен комплект 
„Времето“ 

• Дължина на стрелката  
за минутите: 28 cm

• Завъртете стрелките и „Тик-так“ ще обяви  
времето на английски. Режим на викторина,  
музикален режим. Функция за нощна лампа.

Образователен часовник 
„Тик-так“

• Размер: 23 cm

57,99 лв.
6635100847

67,99 лв.
6635101068

• Предлага се с 15 стикера на различни езици.
• Размери: 31x4x31 cm.

Календар и часовник, 
дървен
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Дървен пъзел  
„Часовникът и времето“

Активен комплект 
„Времето“

• Комплектът съдържа: 3 зарчета; 24 карти, изобразяващи дигитален  
и механичен часовник; 12 карти за писане и изтриване на времето;  
1 часовник с мърдащи стрелки; 1 часовник за писане и изтриване.

Пясъчни часовници  
в прозрачен куфар, 
20 броя

• 5 цвята: червен (10 min), зелен  
(5 min), жълт (3 min), син (1 min),  
черен (30 sec).

• Размери: 12x6x0.5 cm
• 34 части

Зарчета за представяне на времето, 
16 броя

• Комплектът включва 
16 зарчета и удобен 
буркан за съхранение.

• Заровете са с размер 
4.5 cm.

34,99 лв.
6635100499

49,99 лв.
6618020092

61,99 лв.
6618020087

11,99 лв.
6611120223

• За визуално представяне на 
времето.

• Здрави и устойчиви на удари. 
• Засичат: 1, 2, 5 и 10 минути.

Детски пясъчен 
часовник

Арт. номер Описание Цена

6611100569 1 минута, син 36,99 лв.

6611100570 2 минути, зелен 36,99 лв.

6611100571 5 минути, оранжев 36,99 лв.

6611100572 10 минути, лилав 36,99 лв.

6611100573 комплект 4 броя 134,90 лв.

Домино „Времето“

18,99 лв.
6618020008

• С две нива на игра: 
12 часово време и 
24-часово време.
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Двустранни магнитни дроби 
от пяна

Домино „Рейнбоу дроби“

• Комплект  
от 51 части

• Игра за изучаване на дроби и 
проценти.

• За 2-4 играчи.

Дробни окръжности

• Магнитните 
кръгове от мека 
пяна осигуряват 
практичен визуален 
и тактилен начин 
за обясняване на 
дробите.

• Размер: Ø87 mm

24,99 лв.
6635100482

23,99 лв.
6618020029

• Размери: 17x17x2 cm

Игра „Научи дробите“

20,99 лв.
6618020098

Дървени кубчета 
„Таблица за умножение“

• Размери:  
17x17x2 cm

• Дървена рамка с 81 масивни  
блокчета, съдържащи задачата 
за изчисление от едната страна и 
решението от другата страна.

20,99 лв.
6635100531

18,99 лв.
6611100113

Таблица за умножение 
от 1 до 9, дървена

• Размери:  
28х28х3 cm

43,99 лв.
6618020110

• С въртящи се 
дървени цилиндъри.

14,99 лв.
6611060361

• Учебна игра за геометричните фигури.
• Изработена от FSC® 100% сертифицирано дърво.
• Пъзел за концентрация и стимулиране на фината моторика.

Геометрични форми  
за сортиране, дървени
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Игра Fraction Formula

Зарчета за представяне 
на дроби, 16 броя

Зарчета за представяне на 
еквивалентност, 16 броя

• Включва 4 колби, 52 фракционни карти, 52 фракционни плочки, 
20 карти за оценка и ръководство за активности.

• Идеален за смятане на дроби, десетични знаци, проценти, 
аритметични уравнения и други.

49,99 лв.
6618020088

69,99 лв.
6611100168

81,99 лв.
6611020031

49,99 лв.
6618020089

Голям комплект 
„Дроби“, 11 вида

• Комплектът включва 11 
вида материали в удобна 
кутия за съхранение.

359,90 лв.
6635100851

Конструктор  
„База 10“

• 16 зарчета с размер 4.5 cm  
в удобен буркан.

• 16 зарчета с размер 4.5 cm  
в удобен буркан.
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• 7 цвята х 150 листа
• 7 размера

Самозалепващи листчета 
„Танграм“

125,90 лв.
6618020136

542,90 лв.
6618020134

401,90 лв.
6618020135

19,99 лв.
1040100045

• Комплект за зрителното възприятие 
на геометричните фигури. 

• Състои се от 96 карти.
• Размери: 17x15x26 cm.

Табла Монтесори демонстрационни  
с геометрични фигури

• За деца от 2 до 14 години.
• Състои се от две части.
• Размери: 44.5x3x30.5 cm.
• Материал: дърво.

Шкаф Монтесори с геометрични 
фигури, дървен

Шкаф Монтесори с карти 
на геометрични фигури

• Дървен шкаф с 6 чекмеджета, съхраняващи плоски 
геометрични фигури за упражняване на координация 
на мускулите и движението на ръката и китката.

• Размери: 47.5x23x32.5 cm.
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Танграм, прозрачен, 
15 различни форми

• 450 части

74,99 лв.
6618020027

Танграм, пластмасов,  
6 различни форми

• 250 части

49,99 лв.
6618020026

Комплект фигури за сортиранеМагнитни геометрични 
фигури, големи

• Комплектът 
включва 
наръчник.

• Размерът на  
най-дългата  
част е 15 cm.

• 47 части • 60 части

54,99 лв.
6618020130

36,99 лв.
6618020132

46,99 лв.
6635100502

37,99 лв.
6635100504

• Различни форми за броене, и четене, 
които се различават по размер и 
дебелина. 

• Размери: 21.5x6x13.5 cm.

Комплект дървени 
геометрични блокчета, 
48 бр.

Прозрачни геометрични 
фигури, 48 бр.

• 80 части
• Размери: 26х26х2 cm

Дървена мозайка

21,99 лв.
6611020001

• Комплектът включва пет форми в два размера и три 
различни цвята, и кутия за съхранение.

• Включва: триъгълници, квадрати, 
правоъгълници и кръгове в червен, 
жълт и син цвят.

• Поместени са в дървена кутия с 
размери: 25x15.5x8 сm.
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EM

Шаблони с геометрични 
фигури, 5 броя

• 53 части
• Размери: 15х15х5 cm

3D пъзел, блокчета STEM

Танграм пъзел в метална 
кутия, дървен

• Играта изгражда умения за логическо мислене.
• Комплектът включва:

- 40 предизвикателства за изпълнение;
- 15 цветни форми;
- многоезична инструкция  
   за употреба.

Комплект за сглобяване на 
геометрични фигури

• Съдържа: 80 пръчици, 40 свързващи топчета,  
24 полукръга, 20 двустранни карти с модели.

54,99 лв.
6611120236

19,99 лв.
6611120229

34,99 лв.
6618020139

• Размер: 18х11 cm

15,99 лв.
1030180021

69,99 лв.
6635100483

Комплект математически 
кубчета „Изследователи“

• 10 експеримента, за 
многократна употреба.

Математически кубчета 
за сглобяване, 100 части

39,99 лв.
6618020104

• Комплектът включва: 100 кубчета в 10 цвята, 15 двустранни 
карти с активности. Кубчетата са с размер 2 cm.
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Дървени геометрични 
фигури, 12 бр.

Геометрични фигури  
за обем с капак, 14 бр.

Kубче на Рубик

• Размер:  
8 cm

• Размер: 
54 mm

• Размер: 
5-8 cm

Геометрични фигури за обем, 
цветни, 3 и 6 cm, 14 бр.

3D Геометрични фигури, 
прозрачни, 17 бр.

37,99 лв.
8120100042 124,90 лв.

6618020140

64,99 лв.
6635100963

251,90 лв.
6618020133

36,99 лв.
6635100487

7,99 лв.
6611100211

41,99 лв.
6635100058

Геометрични фигури  
от пяна, 12 бр.

• Размер:  
6 cm

49,99 лв.
6635100505

• Всяка форма се предлага както в разгъната мрежа, така и 
в прозрачен пластмасов корпус. Показват форми като 2 и 
3-измерни твърди тела.

• Размер: 8 cm.

• За деца от 2 до 14 години. 
• Комплектът по геометрия, изграждане на плоски и 

пространствени фигури. Материал: дърво. 
• Размери: 30х28х8 cm.

Комплект Монтесори геометрични 
твърди тела в кутия, 18 бр.

Геометрични фигури и развивки,  
16 бр.

Геометрично табло

• Размер:  
23 cm

12,99 лв.
8136100122

• Възможност за запълване с течност или сух пълнеж.
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Везна „Баланс“ Математическа везна

• Съдържа 20 бр. 
10-грамови тежести.

• Размери: 35x9x31 cm

• Размер: 21 cm

• Комплектът съдържа 54 бр. тежести: 20 х 1 g, 20 х 5 g, 
10 х 10 g, 4 x 20 g.

• 300 g

Везна с теглилки, дървена

Тежести

• Включва чекмедже за съхранение в основата и две 
подвижни кутии с маркирани индикатори по 400 ml.

• Размери: 42х16.5x15 cm

39,99 лв.
6635100495

49,99 лв.
6618020028

24,99 лв.
6635100849

45,99 лв.
6618020094

69,99 лв.
6618020056

99,99 лв.
6635101014

140,90 лв.
6618020042

39,99 лв.
6635100494

Везна-баланс с купички 
и мечета за броене

Училищна везна  
с купички

• Везна с блюда по 500 ml, плъзгащ компенсатор за 
калибриране. За деца над 3 години.

• Размер: 500x240 mm.

Везна класическа

Комплект тежести  
с кукичка, 9 бр.

• Общ капацитет: 2 kg, с точност ± 0,5 g.
• Разполага с колело за регулиране на нулата и бутон за 

амортизация. В комплект с десет месингови тежести.
• Размер: 30х15 cm.

• 10 g, 2 x 20 g, 50 g, 100 g,  
2 x 200 g, 500 g, 1000 g на стойка

• Комплектът съдържа: 1 везна с чекмедже за съхранение;  
2х400 ml прозрачни кофи; 102 мечета в 6 ярки цвята.

• Размери на везната: 42х16.5х15 cm.
• Височина на мечките: 2.5 cm.
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Образователна игра 
за хвърляне в цел

Килим „Активна математика“

• За подпомагане на ранните математически знания, докато се 
изграждат двигателните умения. Предлага четири различни 
начина за игра: по цвят, числа, форма или свободна игра.

Касов апарат с детски пари

• Размер на дъската: 60x50 cm.
• Комплектът включва  

12 торбички и 1 дъска с 4 лица.

• Размер: 
120х140 cm

• Образователната игра за хвърляне в цел насърчава физическата активност и ангажира децата.

• Размер: 26х24 cm

• Включва кредитна 
карта и 44 бр. 
банкноти.

69,99 лв.
6635100894

67,99 лв.
6635100965

154,90 лв.
6635100838

102,90 лв.
6611100196

Килимче за смятане

• Размер: 670x30 cm.
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