


fachowe doradztwo w wyborze optymalnych rozwiązań 
odpowiadających na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania klienta,
profesjonalny, estetyczny montaż z wykorzystaniem 
najwyższej jakości materiałów instalacyjnych,
kompleksowe wdrożenie i wsparcie techniczne na każdym 
etapie realizacji usługi,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ul. Henryka Wieniawskiego 21
71-130 Szczecin
Tel: 801 00 33 00  
Tel stacjonarny: 91 487 43 67
Fax: 91 487 43 57
E-mail: biuro@prezenter.pl

Dlaczego my?
W Nordweco wierzymy, że nauka zmienia świat na lepsze, 
a nowoczesna edukacja jest bramą do przyszłości. Od ponad 
22 lat produkujemy pracownie językowe, dostarczamy 
i montujemy sprzęt interaktywny i multimedialny.
Szczycimy się zaufaniem tysięcy Klientów i partnerskimi 
relacjami z uznanymi producentami.
Kompleksowa obsługa klienta jest dla nas priorytetem, 
dlatego zapewniamy pełen zakres usług z szeregiem 
korzyści gwarantowanych:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W przypadku 
dodatkowych pytań, lub chęci zapisania się na prezentację 
naszego sprzętu zapraszamy do kontaktu.

O fi rmie
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Pracownia MPJ DIGITAL
wykorzystaj jedną salę zarówno  
w roli pracowni językowej i komputerowej

Oprogramowanie Cyfrowej Pracowni  
Językowej MPJ Digital to nowoczesne narzędzie 
wspomagające w pełni naukę języków obcych.  

zarządzanie pracownią komputerową,
przesyłanie multimediów, 
chat, 
dialogi w parach, grupach,

Z takiej pracowni mogą korzystać nie tylko lingwiści ale i nauczyciele 
wszystkich  innych przedmiotów ! W istniejących pracowniach  
informatycznych całkowicie wystarczająca jest wersja cyfrowa. 
Odbiorcom, którzy dopiero zamierzają utworzyć w swoich szkołach 
pracownie oferujemy optymalnie skonfigurowane zestawy  
wyposażone w meble i dedykowane komputery.

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE

Oprogramowanie umożliwia również:

NOWOŚĆ 2019

rejestrację audio, 
zdalne uruchamianie aplikacji, 
filtrowanie i blokowanie adresów WWW,
tworzenie i przeprowadzanie testów i ankiet.

3
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Multimedialne pracownie językowe
Skuteczny sposób na naukę języków obcych!

Ponad dwadzieścia lat doświadczenia w projektowaniu 
i produkcji pracowni językowych, oraz tysiące szkół, 
w których z powodzeniem używa się pracowni Nordweco,
to gwarancja udanego zakupu. Nieustannie rozwijamy nasze 
produkty, by sprostać wymaganiom nowoczesnej edukacji.

Wszystkie funkcje i usprawnienia w naszych pracowniach 
mają zastosowanie praktyczne i zostały opracowane przez 
naszych ekspertów przy współpracy z bezpośrednimi          
użytkownikami.

Produkt Polski 

5 lat gwarancji

Ponad 20  lat doświadczenia

Ponad 2000 realizacji

Montaż i serwis w całym kraju

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE

studio wymowy pełniące funkcję m.in
magnetofonu cyfrowego
moduł realizujący 4 tryby symulacji zakłóceń 
z możliwoścą dodawania kolejnych
moduł cyfrowej regulacji siły głosu
moduł tłumaczeń symultanicznych
wbudowany moduł cyfrowego przesyłania dźwięku
- NOWOŚĆ ! Każda grupa lub para może słuchać
jednocześnie zupełnie innego nagrania przesyłanego
z komputera nauczyciela !

Multimedialna pracownia językowa MPJ6 
Dzielimy grupy by mnożyć możliwości!

Moduły dostępne 
w oprogramowaniu MPJ6:

4
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Najtrudniej jest stworzyć rozwiązanie 
kompletne. Jednocześnie funkcjonalne 
i proste w obsłudze. Nam to się udało! 
Obecnie oferujemy pracownię w dwóch podstawowych 
wariantach, które charakteryzuje zbliżona funkcjonalność, 
i fi lozofi a wykorzystania. Dodatkowo, cyfrowa wersja 
pracowni w wariancie sprzętowo-programowym jest 
gotową platformą do opracowania na jej bazie pracowni 
komputerowej. Cyfrowa pracownia językowa w wersji 
programowej pozwala na łatwe przekształcenie istniejącej 
pracowni komputerowej w pracownię językową. 

sterowanie wszystkimi funkcjami z poziomu 
komputera(dowolnego lub dotykowego All in One)
zaawansowany program do sterowania pracownią
rozbudowane 4 tryby pracy: praca indywidualna,  
jedna grupa, wiele grup, pary 
łączenie w dowolne grupy: pary, trójki, 
czwórki, piątki itp. - pełna dowolność!
grafi czne rozróżnianie grup 
przyjazny, intuicyjny interfejs
zasilanie stanowisk uczniowskich bezpiecznym napięciem
możliwość dostosowania wybranych funkcji do 
indywidualnych wymogów użytkowników!

Najnowsza pracownia językowa MPJ6 
obejmuje następujące funkcje:

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE

5
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                    - nowy wymiar edukacji
Monitory interaktywne + akcesoria

PROWISE - NOWY WYMIAR EDUKACJI

Ekran 4K 55” / 65” / 75” / 86” chroniony szkłem 
hartowanym o twardości 7 Mohs

Android 8.0 Oreo

2 pisaki do rysowania w różnych kolorach i kształtach

Wbudowana kamera do zadań interaktywnych –
jedyny taki monitor na rynku !
Soundbar 2.1 z certyfi katem Dolby® Audio

4 mikrofony idealne do wideokonferencji

Logowanie użytkowników za pomocą kart NFC

Bezprzewodowe przesyłanie obrazu z urządzeń mobilnych 
Windows/Mac/Android/iOS

Bogate darmowe oprogramowanie

5 lat gwarancji

Logowanie NFC Kamera do zadań interaktywnych Pisaki w dwóch kolorachIntuicyjny pilot

Rozszerzenie gwarancji na monitor:  

do 8 lat - 1 499 zł z 23% VAT

Mobilny uchwyt
elektryczny
cena 4699 zł z 23% VAT  

Monitor Prowise 65’
  Cena 8900 zł z 0% VAT

Monitor Prowise 75’
  Cena 11 500 zł z 0% VAT

Monitor Prowise 86’
  Cena 14 500 zł z 0% VAT

Mobilny poziomy 
uchwyt elektryczny
cena 5499 zł z 23% VAT

Monitory interaktywne + akcesoria

Mobilny uchwyt

 z 23% VAT  

do 7 lat - 849 zł z 23% VAT

6 Zapytaj o inne warianty cenowe!  info@prezenter.pl
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PROWISE - NOWY WYMIAR EDUKACJI

                    - nowy wymiar edukacji
Komputery

Komputer Prowise All-In-One PC
Dotykowy ekran 21,5” o rozdzielczości FullHD 1080p chroniony 
szybą hartowaną o twardości 6 Mohs 

Bateria pozwalająca na pracę do 6 godzin

Szybki dysk SSD

Wbudowana kamera z osłoną prywatyzującą i mikrofonem

System operacyjny Windows® 10

3 lata gwarancji producenta

Dotykowy ekran 11,6” z możliwością obracania o 360 stopni

Bateria pozwalająca na pracę do 10 godzin

Kamera HD obracana o 180 stopni

Wbudowana kamera z osłoną prywatyzującą i mikrofonem

System operacyjny Windows® 10

3 lata gwarancji producenta

Przechowywanie i ładowanie do 36 urządzeń jednocześnie

Obsługuje urządzenia o przekątnej do 14”

Solidne wykonanie z materiałów ognioodpornych

4 skrętne kółka z hamulcem

5 lat gwarancji producenta

Laptop Prowise EduBook

Szafa do przechowywania 
i ładowania laptopów

Cena 2250 zł z 0% VAT

Cena 1799 zł z 23% VAT

Cena 5299 zł z 23% VAT

7Zapytaj o inne warianty cenowe!  info@prezenter.pl
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Tablica i projektor 
w jednym urządzeniu

Matryca LG o rozdzielczości 4K

Ekran zabezpieczony szkłem hartowanym 
o twardości 7H Mohs

Uniwersalna aplikacja na wszystkie 
monitory i tablice interaktywne !!!
Interfejs HID – urządzenie nie wymaga 
sterowników
Wbudowany system Android 8.0*
(w ofercie od listopada 2019)

32 punkty dotyku
Opcjonalny, wbudowany komputer OPS
z systemem Windows 10 Pro

Niskie koszty eksploatacji

Przekątna ekranu 55” / 65”/ 75”
Rozdzielczość 4K 3840x2160 pikseli
Kontrast 1200:1 / 4000:1  / 4000:1
Jasność 350 cd/m2
Żywotność podświetlenia 50000 godzin
32-punktowy wielodotyk

Interfejs HID – brak konieczności instalowania sterowników na komputerze
Wbudowany komputer modułowy z procesorem ARM i systemem Android
Opcjonalnie: wbudowany komputer OPS klasy PC z systemem Windows 10
Dwa umieszczone z przodu obudowy głośniki o mocy 15W każdy
Gwarancja 36 miesięcy

Monitory interaktywne Iboard
Poznaj świat interaktywnej edukacji

Wi-Fi 32 punkty
dotyku

Żywotność
ekranu

50 000 3 lata

Slot
OPS

Android
 8.0

4K Gwarancja

MONITORY INTERAKTYWNE IBOARD

8 Zapytaj o inne warianty cenowe!  info@prezenter.pl
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Monitory interaktywne iBoard 4K to idealne połączenie funkcjonalności tablicy 
interaktywnej, projektora oraz systemu nagłośnienia. Dzięki wbudowanemu systemowi 
operacyjnemu Android, odtwarzaczowi plików multimedialnych USB/SD oraz 
opcjonalnemu komputerowi typu OPS stanowią urządzenie All-In-One nie wymagające 
do pracy jakichkolwiek innych urządzeń peryferyjnych.

Procesor Intel Core i3-7100 3.8 GHz
4GB pamięci RAM DDR4 z możliwością rozszerzenia
System operacyjny Windows 10!
Dysk 500GB z możliwością zamontowania 
dodatkowego dysku SSD
6 portów USB 3.0
Łączność Wi-Fi a/b/g/n/ac

Monitor iBoard 55’’

Monitor iBoard 75’’

Monitor iBoard 65’’

MONITORY INTERAKTYWNE IBOARD

65’’

75’’

55’’

Bez OPS

Bez OPS

Bez OPS

Z komputerem OPS

Komputer OPS Intel Core i3-7100

9

Cena
z 23% VAT

Cena
z 23% VAT

Cena
z 23% VAT

Cena
z 0% VAT

Cena
z 0% VAT

Cena
z 0% VAT

6 765 zł

5 500 zł

Cena
z 23% VAT

Cena
z 0% VAT

9 963 zł

8 100 zł

Z komputerem OPS
Cena

z 23% VAT

Cena
z 0% VAT

11 562 zł

9 400 zł

Z komputerem OPS
Cena

z 23% VAT

Cena
z 0% VAT

15 252 zł

12 400 zł

12 054 zł

9 800 zł

8 364 zł

6 800 zł

Zapytaj o inne warianty cenowe!  info@prezenter.pl
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Do każdego zestawu Przewodnik dla nauczycieli „36 pomysłów jak 
wykorzystać tablicę interaktywną lub monitor dotykowy na lekcji”

Produkty iBoard od 2010r. są z powodzeniem używane w tysiącach szkół w Polsce. 
Cieszą się zasłużonym uznaniem użytkowników, którzy doceniają ich funkcjonalność, 
bezawaryjną pracę oraz atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

Zestawy interaktywne z projektorami 
ultrakrótkoogniskowymi
Nowoczesna edukacja z pasją odkrywania

ZESTAWY INTERAKTYWNE

Transport VIP
 w cenie 

Projektor z uchwytem Projektor z uchwytem Projektor z uchwytem 

Okablowanie OkablowanieOkablowanie

Głośniki GłośnikiGłośniki

Tablica iBoard 82Tablica iBoard 85 Tablica iBoard 96        
Półka interaktywna w cenie

+ ++

+ ++

Powierzchnia ceramiczna Półka interaktywna w cenie

Optoma EH330UST Optoma X330UST 

LubLub

Epson EB-680 Epson EB-685WEpson EB-680

Cena
z VAT6 999 zł Cena

z VAT7 199 zł
Cena 
z VAT7 699 zł Cena

z VAT8 999 zł

10

Z projektorem 
Epson EB-685W

Z projektorem 
Optoma EH330UST 

3 lata
gwarancji

3 lata
gwarancji

5 lat
gwarancji
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Do każdego zestawu Przewodnik dla nauczycieli „36 pomysłów jak 
wykorzystać tablicę interaktywną lub monitor dotykowy na lekcji”

Zestawy interaktywne z projektorami 
krótkoogniskowymi
Nowoczesna edukacja z pasją odkrywania

ZESTAWY INTERAKTYWNE

Projektor z uchwytem PRB-5Projektor z uchwytem PRB-5 Projektor z uchwytem PRB-5 

Okablowanie OkablowanieOkablowanie

Głośniki GłośnikiGłośniki

Tablica iBoard 82Tablica iBoard 85 Tablica iBoard 96        
Półka interaktywna w cenie

+ ++

++ +

Powierzchnia ceramiczna Półka interaktywna w cenie

Optoma EH200ST Optoma X308ST

LubLub

Epson EB-535WEpson EB-530 Epson EB-530

Cena 
z VAT5 999 zł

Cena 
z VAT6 799 zł Cena

z VAT7 399 zł

Cena
z VAT5 799 zł

11

Z projektorem 
Epson 535 W 

Z projektorem 
Optoma EH200 ST 

3 lata
gwarancji

3 lata
gwarancji

5 lat
gwarancji
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Projektory multimedialne
Nowoczesna edukacja z pasją odkrywania

PROJEKTORY MULTIMEDIALNE

Epson EB-U42 Epson EB-L400U
+ oryginalny uchwyt Epson

Projektor interaktywny  
Epson EB-536Wi

Cena
z VAT2 999 zł Cena

z VAT4 999 złCena
z VAT10 499 zł

12

Uniwersalny projektor podsufi towy 
o wysokiej jasności 3600 ANSI lm            
i rozdzielczości WUXGA 1920x1200           
pikseli zapewni doskonałą jakość 
wyświetlanego obrazu zarówno w małych, 
jak i większych salach lekcyjnych. 

EB-L400U stanowi doskonałą alternatywę dla 
tradycyjnych projektorów lampowych. Dzięki 
zastosowaniu laserowego źródła światła 
ograniczono w nim zużycie energii elektrycznej 
przy zachowaniu bardzo wysokiej jasności 
wyświetlanego obrazu i żywotności 
podświetlenia rzędu 20000/30000 godzin. 
Zarówno elektronika, jak i źródło światła objęte 
są 5-letnią gwarancją.

Ten wszechstronny, interaktywny projektor
z łatwością przekształci dowolną płaską 
powierzchnię w powierzchnię interaktywną. 
Dzięki zastosowaniu szerokokątnej optyki 
ograniczono efekt powstawania cienia na 
wyświetlanym obrazie. Interakcja możliwa 
jest przy wykorzystaniu piór interaktywnych
(2 pióra w zestawie).

Źródło światła: lampa
Technologia: 3LCD
Rozdzielczość: WUXGA 1920x1200 pikseli
Jasność: 3600 ANSI lm
Kontrast: 15000:1
Gwarancja na projektor: 3 lata
Gwarancja na lampę: 3 lata lub 1000 h

Źródło światła: laser
Technologia: 3LCD
Rozdzielczość: WUXGA 1920x1200 pikseli
Jasność: 4500 ANSI lm
Kontrast: 2500000:1
Gwarancja na projektor: 5 lat lub 1200
Gwarancja na lampę: 5 lat lub 12000 h

Źródło światła: lampa
Technologia: 3LCD
Rozdzielczość: WXGA 1280x800 pikseli
Jasność: 3400 ANSI lm
Kontrast: 16000:1
Szerokokątna optyka
Gwarancja na projektor: 5 lat
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MAGICZNY DYWAN

13

Źródło światła: lampa
Technologia: 3LCD
Rozdzielczość: WXGA 1280x800 pikseli
Jasność: 3400 ANSI lm
Kontrast: 16000:1
Szerokokątna optyka
Gwarancja na projektor: 5 lat

Ponad 5 000 pytań do różnych przedmiotów

Sprawdzone formy utrwalania wiedzy: quizy, mapy myśli, zabawy w skojarzenia, logiczne wnioskowanie

rozwija dużą motorykę, wykorzystując różnorodność 
ćwiczeń ruchowych

wpływa pozytywnie na interakcje między dziećmi 
i zapobiega alienacji

świetnie organizuje czas w świetlicy i podczas przerw

łączy zabawę i naukę, wykorzystując elementy 
rywalizacji

pozytywnie wpływa na koncentrację uczniów 

wspomaga realizację podstawy programowej
w zakresie TIK

zawiera dopasowany do podstawy programowej 
pakiet gier i zabaw edukacyjnych dla przedszkoli oraz 
szkół podstawowych (klasy I-VIII)

kształtuje nawyk powtarzania 

Magiczny Dywan

Cena z pakietem 
FUN z 0% VAT7 500 zł

W Y P R Z E D Z A M Y  C Z A S
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Szkolna tablica ogłoszeń 

SZKOLNA TABLICA OGŁOSZEŃ 

14

Tablica informacyjna BenQ X-Sign 
to idealne rozwiązanie do: 

Zaprezentuj interaktywnie wszystkie szkolne ogłoszenia!

szkolnego holu,

sekretariatu,

pokoju nauczycielskiego.

Dzięki wbudowanemu odtwarzaczowi treści urządzenie 
nie wymaga do pracy jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych. 
W jednej lokalizacji może pracować nawet 15 monitorów,  
a dzięki funkcji zdalnego sterowania poprzez sieć LAN/WLAN 
aktualizacja wyświetlanych treści jest prosta i możliwa do 
wykonania z dowolnego miejsca na świecie!

Wyświetlacz tablicy informacyjnej ma rozdzielczość 4K i jest 
przystosowany do pracy w trybie 16 godzin na dobę, 7 dni 
w tygodniu. Dostępne są następujące przekątne ekranów: 
43”, 55”, 65”, 75” i 86”.

Oprogramowanie X-Sign Designer nie wymaga opłacania 
abonamentu, a tworzenie nowych zawartości możliwe jest 
przy wykorzystaniu jednego ze 140 dostępnych w programie 
szablonów. Treści wyświetlane są zgodnie z ustalonym  
harmonogramem i mogą zawierać: zdjęcia, filmy z dźwiękiem, 
informacje pogodowe, hiperłącza, paski informacyjne itp.

Zapytaj o indywidualną ofertę!  info@prezenter.pl
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Sciencebus
- laboratorium przyrodnicze 

SCIENCEBUS - LABORATORIUM PRZYRODNICZE 

15

MOBILNE LABORATORIUM

dostosowane do potrzeb 

ScienceBus

- laboratorium przyrodnicze 
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Sciencebus
- laboratorium przyrodnicze 

SCIENCEBUS - LABORATORIUM PRZYRODNICZE 

Interaktywne nauczanie

Wszechstronność

Mobilne laboratorium ScienceBus,  to nowoczesne 
rozwiązanie dostosowane  do potrzeb współczesnej 
edukacji. Pozwala przeprowadzać eksperymenty  
i doświadczenia zgodnie z wymaganiami programu 
nauczania dla szkół podstawowych i średnich.

ScienceBus to bezpieczna przestrzeń  do przechowania 
wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania 
eksperymentów.  To także bezpieczna i ergonomiczna 
powierzchnia robocza.

MODUŁY PRZEDMIOTOWE: biologia, elektromagnetyzm, 
elektryczność, optyka, termodynamika, chemia, akustyka.

ScienceBus umożliwia przeprowadzanie eksperymentów 
z różnych dziedzin naukowych takich jak biologia, 
fizyka czy chemia.

Sciencebus to mobilne laboratorium przyrodnicze z wbudowanymi zbiornikami na czystą i zużytą wodę; zintegrowanym, 
chowanym kranem; kablem ze zwijaczem oraz z wbudowanym zasilaczem prądu stałego.

Cena  
z VAT15 000 zł Cena  

z VAT29 000 zł

Laboratorium bez 
modułów przedmiotowych 

Laboratorium z modułami 
przedmiotowymi
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Sciencebus
- laboratorium przyrodnicze 

SCIENCEBUS - LABORATORIUM PRZYRODNICZE 

Ergonomia

Przestrzeń

Modularność

Zasilanie

Trwałość Wykonanie

Możliwość
dostosowania

Doświadczenia
i Eksperymenty

MOBILNE LABORATORIUM ScienceBus MOBILNE LABORATORIUM ScienceBus

TCBSCBUS

WCBSCSBLM

WCBSCSETT

WCBSCSELC

WCBSCSOPT

WCBSCSTRK

WCBSCSTRD

WCBSCSMCY

WCBSCSACT

Możliwość dostosowania

INTERAKTYWNE NAUCZANIE

WSZECHSTRONNOŚĆ

Przestrzeń

Mobilne laboratorium ScienceBus, 

to nowoczesne rozwiązanie dostosowane 

do potrzeb współczesnej edukacji. Pozwala 

przeprowadzać eksperymenty 

i doświadczenia zgodnie z wymaganiami 

programu nauczania dla szkół 

podstawowych i średnich.

ScienceBus to bezpieczna przestrzeń 

do przechowania wyposażenia niezbędnego 

do przeprowadzania eksperymentów. 

To także bezpieczna i ergonomiczna 

powierzchnia robocza.

ScienceBus umożliwia przeprowadzanie 

eksperymentów z różnych dziedzin naukowych 

takich jak biologia, fizyka czy chemia.

kod opis

Sciencebus to mobilne laboratorium przyrodnicze z 

wbudowanymi zbiornikami na czystą i zużytą wodę; 

zintegrowanym, chowanym kranem; kablem ze zwijaczem 

oraz z wbudowanym zasilaczem prądu stałego.

Moduł przedmiotowy – Biologia

Moduł przedmiotowy – Elektromagn etyzm                 

Moduł przedmiotowy – Elektryczność

Moduł przedmiotowy – Optyka

Moduł przedmiotowy – Mechanika

Moduł przedmiotowy – Termodynamika

Moduł przedmiotowy – Chemia

Moduł przedmiotowy – Akustyka 29 000 zł

www.nordweco.pl

www.sklep.prezenter.pl

www.nordweco.pl
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Ergonomiczne 70cm uchwyty po obu stronach oraz 6” koła 

z hamulcem ułatwiają przenoszenie laboratorium pomiędzy 

salami lekcyjnymi.

Ergonomia Modularność
Wykorzystanie szuflad o ustandaryzowanych wymiarach 

umożliwia dostosowanie do różnych zestawów 

edukacyjnych lub wyposażenia od różnych producentów

ScienceBus może być wyposażone w różne zestawy 

wyposażenia (chemia/fizyka itp.), zamiast zakupu całości, 

możesz dostosować go do swoich potrzeb. W przyszłości 

ScienceBus może być również doposażony o inne elementy, 

których obecnie nie ma na rynku – będzie z nimi w 100% 

kompatybilny.

ScienceBus ma więcej miejsca niż produkty konkurencyjne. 

Dodatkowa wolna przestrzeń pozwala na przechowywanie 

większej ilości sprzętu i akcesoriów, lub po prostu 

do wykorzystania jako bezpieczny, zamykany schowek. 

Wersja Digital posiada także wbudowaną szafkę 

do ładowania urządzeń mobilnych o rozmiarze do 11’

Zasilanie Doświadczenia i Eksperymenty

Regulowany zasilacz 0-15V prądu stałego z ustawieniem 

natężenia w zakresie 0-40 A (maksymalna moc 600W) – 

do przeprowadzania doświadczeń, oraz dwa gniazda 230V 

do podłączenia urządzeń zewnętrznych

Razem z laboratorium ScienceBus dostarczamy instrukcję 

użytkowania i ponad 100 opisów przykładowych 

eksperymentów, które ułatwią Ci zaplanowanie kolejnych 

ciekawych lekcji.
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do przechowania wyposażenia niezbędnego 
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To także bezpieczna i ergonomiczna 

powierzchnia robocza.

ScienceBus umożliwia przeprowadzanie 

eksperymentów z różnych dziedzin naukowych 

takich jak biologia, fizyka czy chemia.

kod opis

Sciencebus to mobilne laboratorium przyrodnicze z 

wbudowanymi zbiornikami na czystą i zużytą wodę; 

zintegrowanym, chowanym kranem; kablem ze zwijaczem 

oraz z wbudowanym zasilaczem prądu stałego.
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MOBILNE LABORATORIUM

Nowoczesne rozwiązanie 

dostosowane do potrzeb 

współczesnej edukacji.

ScienceBus

NORDWECO Sp.z o.o. powstała w wyniku przekształcenia 

w 2006 r w spółkę z o.o. firmy NORDWECO działającej 

na rynku od roku 1992 (prowadzonej przez osobę fizyczną).

Jesteśmy zespołem profesjonalistów otwartych 

na Państwa oczekiwania i potrzeby. Mamy nadzieję, 

że już wkrótce pozwolą nam Państwo to udowodnić…

Trwałość Wykonanie

Laminowana, odporna na uszkodzenia fizyczne, termiczne 

i czynniki chemiczne powierzchnia robocza to dodatkowy 

atut ScienceBus. Trwałość laboratorium i możliwość wymiany 

szuflad w celu uzupełnienia wyposażenia sprawiają, że zakup 

ScienceBus to inwestycja na długie lata.

Konstrukcja mobilnego laboratorium ScienceBus jest 

wykonana z wytrzymałego połączenia aluminium i stali 

z zaokrąglonymi rogami, aby zminimalizować podatność 

na uszkodzenia.

ul. Henryka Wieniawskiego 21
71-130 Szczecin
Tel: 801 00 33 00
Fax: 91 487 43 57
E-mail: info@nordweco.pl

MOBILNE LABORATORIUM ScienceBus MOBILNE LABORATORIUM ScienceBus

TCBSCBUS

WCBSCSBLM

WCBSCSETT

WCBSCSELC

WCBSCSOPT

WCBSCSTRK

WCBSCSTRD

WCBSCSMCY

WCBSCSACT

Możliwość dostosowania

INTERAKTYWNE NAUCZANIE

WSZECHSTRONNOŚĆ

Przestrzeń

Mobilne laboratorium ScienceBus, 

to nowoczesne rozwiązanie dostosowane 

do potrzeb współczesnej edukacji. Pozwala 

przeprowadzać eksperymenty 

i doświadczenia zgodnie z wymaganiami 

programu nauczania dla szkół 

podstawowych i średnich.

ScienceBus to bezpieczna przestrzeń 

do przechowania wyposażenia niezbędnego 

do przeprowadzania eksperymentów. 

To także bezpieczna i ergonomiczna 

powierzchnia robocza.

ScienceBus umożliwia przeprowadzanie 

eksperymentów z różnych dziedzin naukowych 

takich jak biologia, fizyka czy chemia.

kod opis

Sciencebus to mobilne laboratorium przyrodnicze z 

wbudowanymi zbiornikami na czystą i zużytą wodę; 

zintegrowanym, chowanym kranem; kablem ze zwijaczem 

oraz z wbudowanym zasilaczem prądu stałego.

Moduł przedmiotowy – Biologia

Moduł przedmiotowy – Elektromagn etyzm                 

Moduł przedmiotowy – Elektryczność

Moduł przedmiotowy – Optyka

Moduł przedmiotowy – Mechanika

Moduł przedmiotowy – Termodynamika

Moduł przedmiotowy – Chemia

Moduł przedmiotowy – Akustyka 29 000 zł

www.nordweco.pl

www.sklep.prezenter.pl

www.nordweco.pl

www.sklep.prezenter.pl

Ergonomiczne 70cm uchwyty po obu stronach oraz 6” koła 

z hamulcem ułatwiają przenoszenie laboratorium pomiędzy 

salami lekcyjnymi.

Ergonomia Modularność
Wykorzystanie szuflad o ustandaryzowanych wymiarach 

umożliwia dostosowanie do różnych zestawów 

edukacyjnych lub wyposażenia od różnych producentów

ScienceBus może być wyposażone w różne zestawy 

wyposażenia (chemia/fizyka itp.), zamiast zakupu całości, 

możesz dostosować go do swoich potrzeb. W przyszłości 

ScienceBus może być również doposażony o inne elementy, 

których obecnie nie ma na rynku – będzie z nimi w 100% 

kompatybilny.

ScienceBus ma więcej miejsca niż produkty konkurencyjne. 

Dodatkowa wolna przestrzeń pozwala na przechowywanie 

większej ilości sprzętu i akcesoriów, lub po prostu 

do wykorzystania jako bezpieczny, zamykany schowek. 

Wersja Digital posiada także wbudowaną szafkę 

do ładowania urządzeń mobilnych o rozmiarze do 11’

Zasilanie Doświadczenia i Eksperymenty

Regulowany zasilacz 0-15V prądu stałego z ustawieniem 

natężenia w zakresie 0-40 A (maksymalna moc 600W) – 

do przeprowadzania doświadczeń, oraz dwa gniazda 230V 

do podłączenia urządzeń zewnętrznych

Razem z laboratorium ScienceBus dostarczamy instrukcję 

użytkowania i ponad 100 opisów przykładowych 

eksperymentów, które ułatwią Ci zaplanowanie kolejnych 

ciekawych lekcji.

MOBILNE LABORATORIUM ScienceBus MOBILNE LABORATORIUM ScienceBus

TCBSCBUS

WCBSCSBLM

WCBSCSETT

WCBSCSELC

WCBSCSOPT

WCBSCSTRK

WCBSCSTRD

WCBSCSMCY

WCBSCSACT

Możliwość dostosowania

INTERAKTYWNE NAUCZANIE

WSZECHSTRONNOŚĆ

Przestrzeń

Mobilne laboratorium ScienceBus, 

to nowoczesne rozwiązanie dostosowane 

do potrzeb współczesnej edukacji. Pozwala 

przeprowadzać eksperymenty 

i doświadczenia zgodnie z wymaganiami 

programu nauczania dla szkół 

podstawowych i średnich.

ScienceBus to bezpieczna przestrzeń 

do przechowania wyposażenia niezbędnego 

do przeprowadzania eksperymentów. 

To także bezpieczna i ergonomiczna 

powierzchnia robocza.

ScienceBus umożliwia przeprowadzanie 

eksperymentów z różnych dziedzin naukowych 

takich jak biologia, fizyka czy chemia.

kod opis

Sciencebus to mobilne laboratorium przyrodnicze z 

wbudowanymi zbiornikami na czystą i zużytą wodę; 

zintegrowanym, chowanym kranem; kablem ze zwijaczem 

oraz z wbudowanym zasilaczem prądu stałego.

Moduł przedmiotowy – Biologia

Moduł przedmiotowy – Elektromagn etyzm                 

Moduł przedmiotowy – Elektryczność

Moduł przedmiotowy – Optyka

Moduł przedmiotowy – Mechanika

Moduł przedmiotowy – Termodynamika

Moduł przedmiotowy – Chemia

Moduł przedmiotowy – Akustyka 29 000 zł

www.nordweco.pl

www.sklep.prezenter.pl

www.nordweco.pl

www.sklep.prezenter.pl

Ergonomiczne 70cm uchwyty po obu stronach oraz 6” koła 

z hamulcem ułatwiają przenoszenie laboratorium pomiędzy 

salami lekcyjnymi.

Ergonomia Modularność
Wykorzystanie szuflad o ustandaryzowanych wymiarach 

umożliwia dostosowanie do różnych zestawów 

edukacyjnych lub wyposażenia od różnych producentów

ScienceBus może być wyposażone w różne zestawy 

wyposażenia (chemia/fizyka itp.), zamiast zakupu całości, 

możesz dostosować go do swoich potrzeb. W przyszłości 

ScienceBus może być również doposażony o inne elementy, 

których obecnie nie ma na rynku – będzie z nimi w 100% 

kompatybilny.

ScienceBus ma więcej miejsca niż produkty konkurencyjne. 

Dodatkowa wolna przestrzeń pozwala na przechowywanie 

większej ilości sprzętu i akcesoriów, lub po prostu 

do wykorzystania jako bezpieczny, zamykany schowek. 

Wersja Digital posiada także wbudowaną szafkę 

do ładowania urządzeń mobilnych o rozmiarze do 11’

Zasilanie Doświadczenia i Eksperymenty

Regulowany zasilacz 0-15V prądu stałego z ustawieniem 

natężenia w zakresie 0-40 A (maksymalna moc 600W) – 

do przeprowadzania doświadczeń, oraz dwa gniazda 230V 

do podłączenia urządzeń zewnętrznych

Razem z laboratorium ScienceBus dostarczamy instrukcję 

użytkowania i ponad 100 opisów przykładowych 

eksperymentów, które ułatwią Ci zaplanowanie kolejnych 

ciekawych lekcji.

MOBILNE LABORATORIUM ScienceBus
www.nordweco.pl

www.sklep.prezenter.pl

www.nordweco.pl

www.sklep.prezenter.pl

MOBILNE LABORATORIUM

Nowoczesne rozwiązanie 

dostosowane do potrzeb 

współczesnej edukacji.

ScienceBus

NORDWECO Sp.z o.o. powstała w wyniku przekształcenia 

w 2006 r w spółkę z o.o. firmy NORDWECO działającej 

na rynku od roku 1992 (prowadzonej przez osobę fizyczną).

Jesteśmy zespołem profesjonalistów otwartych 

na Państwa oczekiwania i potrzeby. Mamy nadzieję, 

że już wkrótce pozwolą nam Państwo to udowodnić…

Trwałość Wykonanie

Laminowana, odporna na uszkodzenia fizyczne, termiczne 

i czynniki chemiczne powierzchnia robocza to dodatkowy 

atut ScienceBus. Trwałość laboratorium i możliwość wymiany 

szuflad w celu uzupełnienia wyposażenia sprawiają, że zakup 

ScienceBus to inwestycja na długie lata.

Konstrukcja mobilnego laboratorium ScienceBus jest 

wykonana z wytrzymałego połączenia aluminium i stali 

z zaokrąglonymi rogami, aby zminimalizować podatność 

na uszkodzenia.

ul. Henryka Wieniawskiego 21
71-130 Szczecin
Tel: 801 00 33 00
Fax: 91 487 43 57
E-mail: info@nordweco.pl

Ergonomiczne 70cm uchwyty po obu stronach oraz 6” 
koła z hamulcem ułatwiają przenoszenie laboratorium 
pomiędzy salami lekcyjnymi.

ScienceBus ma więcej miejsca niż produkty konkurencyjne. 
Dodatkowa wolna przestrzeń pozwala na przechowywanie 
większej ilości sprzętu i akcesoriów, lub po prostu do 
wykorzystania jako bezpieczny, zamykany schowek. 
Wersja Digital posiada także wbudowaną szafkę 
do ładowania urządzeń mobilnych o rozmiarze do 11’.

Wykorzystanie szuflad o ustandaryzowanych wymiarach 
umożliwia dostosowanie do różnych zestawów 
edukacyjnych lub wyposażenia od różnych producentów.

Regulowany zasilacz 0-15V prądu stałego z ustawieniem 
natężenia w zakresie 0-40 A (maksymalna moc 600W) – 
do przeprowadzania doświadczeń, oraz dwa gniazda 230V 
do podłączenia urządzeń zewnętrznych.

Laminowana, odporna na uszkodzenia fizyczne, termiczne 
 i czynniki chemiczne powierzchnia robocza to dodatkowy 
atut ScienceBus. Trwałość laboratorium i możliwość wy-
miany szuflad w celu uzupełnienia wyposażenia sprawiają, 
że zakup ScienceBus to inwestycja na długie lata.

Konstrukcja mobilnego laboratorium ScienceBus jest 
wykonana z wytrzymałego połączenia aluminium i stali 
 z zaokrąglonymi rogami, aby zminimalizować podat-
ność  na uszkodzenia.

ScienceBus może być wyposażone w różne 
zestawy wyposażenia (chemia/fizyka itp.), 
zamiast zakupu całości, możesz dostosować go 
do swoich potrzeb. W przyszłości ScienceBus 
może być również doposażony o inne elementy, 
których obecnie nie ma na rynku – będzie z nimi 
w 100% kompatybilny.

Razem z laboratorium ScienceBus dostarczamy 
instrukcję użytkowania i ponad 100 opisów 
przykładowych eksperymentów, które ułatwią 
Ci zaplanowanie kolejnych ciekawych lekcji.



1818

Pracownie przyrodnicze
– wyposażenie uzupełniające

SCIENCEBUS - LABORATORIUM PRZYRODNICZE 

MPP: Pakiet Matematyczno-przyrodniczy 
(matematyka, biologia, chemia, fi zyka)

LABORATORIA LaboLab

Programy edukacyjne na tablicę lub monitor interaktywny!
Pakiet Matematyczno-przyrodniczy łączy w sobie cztery zestawy MPP do nauczania matematyki, biologii, chemii i fi zyki.

LaboLab to 9 modułów przeznaczonych do wykorzystania w pracowniach przedmiotowych podczas lekcji biologii, fi zyki, chemii 
i geografi i. Kazdy moduł składa się m.in. z zestawów do eksperymentów (wielokrotnego użytku), bogatych zasobów 
cyfrowych na tablicę interaktywną oraz materiałów drukowanych.

Cena
z VAT2 950 zł
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Pracownie przyrodnicze
– wyposażenie uzupełniające

SCIENCEBUS - LABORATORIUM PRZYRODNICZE 

LaboLab Pracownia biologiczna

MODUŁ: STRUKTURY ROŚLIN I ZWIERZĄT
  21 lekcji

Cena
z VAT4 990 zł

MODUŁ: STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI MATERII
  21 lekcji

LaboLab Pracownia chemiczna

LaboLab Pracownia fizycznaLaboLab Pracownia fizyczna

MODUŁ: SIŁY I ODDZIAŁYWANIA
  17 lekcji

MODUŁ: SIŁY I ODDZIAŁYWANIA
  17 lekcji

Cena
z VAT5 990 zł

Cena
z VAT5 490 zł Cena

z VAT4 990 zł



2020

Cubroid
Zestawy do programowania

CUBROID - ZESTAWY DO PROGRAMOWANIA

NOWOŚĆ 2019

Z klocków Cubroid korzysta ponad 11 000 
szkół oraz 79 000 nauczycieli 
na całym świecie

BEZPRZEWODOWE DZIAŁANIE

PROGRAMOWANIE NA INTELIGENTNYCH URZĄDZENIACH

EDUKACJA STEAM

LEGO®

NAUKA KODOWANIA KROK PO KROKU

INTEGRACJA

Zestaw klocków do programowania bez widocznych kabli 
czy elementów łączących

Możliwość zaprogramowania zbudowanych robotów 
i kontrolowania ich z wykorzystaniem inteligentnych urządzeń

Połączenie nauki, technologii, inżynierii, matematyki i sztuki, aby 
dzieci mogły rozwijać kreatywność, a także umiejętności 
rozwiązywania problemów, logicznego myślenia i współpracy

Produkty kompatybilne z klockami Lego®, by nic nie
ograniczało dziecięcej kreatywności i otwartości na wiedzę

Różne platformy do kodowania oferujące materiały do 
nauki zarówno dla dzieci z różnych grup wiekowych, 
jak i nauczycieli, umożliwiające nabywanie wielu 
uniwersalnych umiejętności jednocześnie

Kreatywny program, by dzieci mogły lepiej zrozumieć zależności 
pomiędzy oprogramowaniem, a sprzętem komputerowym
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CUBROID - ZESTAWY DO PROGRAMOWANIA

Kontroluj zbudowanego robota 
za pomocą dedykowanej 
aplikacji (go! Cubroid) bez po-
trzeby programowania.

Korzystaj z aplikacji Advanced Cubro-
id, aby zaprogramować różne opcje 
ruchu i wartości czujników zgodnie 
z funkcją każdego z klocków 
do programowania.
Dowiedz się na czym polega progra-
mowanie i naucz się stosować jego 
zasady w praktyce.

Przenieś swoje umiejętności 
programistyczne na jeszcze wyższy 
poziom dzięki platformie do 
kodowania Scratch.
Scratch Mode polecany jest dla 
zaawansowanych użytkowników, 
którzy chcą poszerzać umiejętności 
programistyczne, a także tworzyć 
coraz ciekawsze roboty, wcielając 
przy tym w życie swoje najbardziej 
szalone pomysły.

Naucz się kodować poprzez 
przeciąganie i upuszczanie oraz 
porządkowanie poszczególnych 
elementów w naszej intuicyjnej 
aplikacji na telefony komórkowe, 
zaprojektowanej właśnie 
w tym celu.

Poziom 1

Poziomy nauczania

7 programowalnych elementów

111 części w zestawie

ponad 397 modeli robotów z 1 zestawu

2 letni program nauczania dla szkół

Poziom 2 Poziom 3
Coding Cubroid 2 Advanced Cubroid Scratch Coding

Programowanie na telefonie
Wiek: 5-7 lat

Programowanie na tablecie
Wiek: 8-10 lat

Programowanie na komputerze
Wiek: powyżej 10 lat

Cena 1 zestawu:

1599 zł Cena 
z VAT
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Wizualizery – Pokaż to z bliska!

Optoma DC554

Epson DC13

Epson ELPDC21 

Cena
z VAT2 950 zł

Cena
z VAT2 199 zł

Cena
z VAT2 799 zł

Rozdzielczość: Full HD
Zoom cyfrowy: x16
Zoom optyczny: brak
Obszar skanowania: 420x297 mm
Złącza: HDMI, wej. VGA, wyj. VGA, USB-B, SD-Card
Waga: 2,5 kg

Rozdzielczość: Full HD
Zoom cyfrowy: x10
Zoom optyczny: x12
Obszar skanowania: 420x297 mm
Złącza: HDMI, wej. VGA, wyj. VGA, USB-B, SD-Card
Waga: 2.6 kg

Rozdzielczość: 4K
Zoom cyfrowy: x8
Zoom optyczny: x17
Obszar skanowania: 420x297 mm
Złącza: wej. HDMI, wyj. HDMI, wej. VGA, wyj. VGA, USB-B, SD-Card
Waga: 2.39 kg

WIZUALIZERY
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Opinie naszych Klientów

Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie, 
Małgorzata Wójcik – dyrektor

„Zestawy interaktywne z tablicami multimedialnymi 
iBoard są na wyposażeniu naszej szkoły od 2011 roku. 
Dzięki nim nasza placówka zyskała zupełnie nowe 
oblicze, a nasza kadra pedagogiczna i uczniowie nowe 
możliwości. Dziś niemal każda lekcja zaczyna się od 
uruchomienia zestawu interaktywnego, bo dzięki 
szkoleniom, nauczyciele wiedzą jak wykorzystać nowe 
rozwiązania podczas zajęć”.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
Ewa Łupińska – dyrektor

„Tablice interaktywne i monitory trafiły do ośrodka  
w wyniku przetargu, ogłoszonego przez zamawiające-
go – SOSW im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku 
. Zwycięzcą okazała się firma Nordweco ze Szczecina. 
Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z wykonaw-
cą. Sprzęt okazał się spełniać wszystkie nasze oczeki-
wania. Został terminowo dostarczony i zamontowany. 
I chociaż mieliśmy już wcześniej kilka tablic interak-
tywnych, to dopiero montaż i szkolenie przeprowa-
dzone przez trenera z firmy Nordweco pozwala nam 
w pełni wykorzystać potencjał nowego wyposażenia”Szkoła Podstawowa w Brojcach

Janina Perzanowska – dyrektor

„Trudno mi zliczyć wszystkie przeszkody jakie nasza 
szkoła napotkała na drodze do skutecznego udziału  
w programie aktywna tablica. Mieliśmy jednak szczę-
ście trafić na doświadczonego partnera – firmę Nor-
dweco ze Szczecina, która wspierała nas od początku 
do pomyślnego dla nas końca. Dziś, kiedy uczniowie 
i nauczyciele wykorzystują nowe zestawy multime-
dialne wszyscy doceniamy zarówno jakość i funkcjo-
nalność sprzętu, estetykę montażu, a ja jako osoba 
kierująca szkołą szczególnie doceniam szkolenie,  
w jakim wzięli udział nauczyciele, bo mam pewność, 
że sprzęt będzie odpowiednio wykorzystany.”

Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie,
Ewa Dobrzycka – dyrektor

„Od niedawna cieszymy się nowym multimedialnym 
wyposażeniem naszej szkoły. Jesteśmy bardzo zado-
woleni, ponieważ dzięki kompleksowej obsłudze,  
a zwłaszcza profesjonalnemu szkoleniu przeprowa-
dzonemu, przez firmę Nordweco ze Szczecina, na-
uczyciele szybko przekonali się do nowych rozwiązań. 
I teraz niemal każda lekcja zaczyna się od włączenia 
zestawu interaktywnego.”
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Niniejszy katalog  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych 
i ma charakter wyłącznie informacyjny. Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych                    
przedstawionych na zdjęciach. Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające podatek VAT (23% lub 0% w zależności od produktu objętego 
odpowiednią stawką) i mogą ulec zmianie. Wszystkie znajdujące się w broszurze znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym          
i są wyłączną własnością tychże firm. Oferta ważna od 1.10.2019 do 29.02.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.


