KATALOG PRODUKTŮ

EDUKA CENTRUM

s.r.o.

ŘEŠENÍ PRO CHYTRÉ ŠKOLY

Eduka Centrum s.r.o. je českou společností,

špičkových

výukových

technologií,

která v oblasti dodávek produktů, služeb a

následného zaškolení pedagogů.

včetně

výukových technologií úspěšně působí od roku
2009.

Disponuje

výhradním

zastoupením

řady

edukativních produktů a dodává kompletní
K rychlému rozvoji přispělo intenzivní budování

řešení

portfolia klíčových partnerů, spolupráce se

laboratoří,

školskými

dotykovými

zařízeními,

zkušenosti

se

strukturálními fondy EU, ať už na poli tvrdých či

odborných
které

učeben
vybavuje

obrazovkami,

a

jazykových

počítači,

LCD

interaktivními

tabulemi, dataprojektory a výukovým softwarem.

měkkých projektů, vývoj jazykových laboratoří
a

především

výroba

vlastní

značky

environmentálních produktů.

V posledních letech se rovněž zaměřuje na vývoj
a výrobu vlastní značky didaktických pomůcek
postavených na konceptu STEM (S-Science, T-

Společnost Eduka Centrum s.r.o. se specializuje
na

poskytování

komplexních

služeb

Technology, E-Engeneering, M-Mathematics).

pro

mateřské, základní a střední školy. Realizuje

Eduka Centrum s.r.o. je jednoduše chytrým

odborné učebny na míru od rekonstrukce

řešením pro každou školu.

podlah, elektrických rozvodů, až po instalace

Provádíme kompletní realizace odborných učeben na
klíč, od rekonstrukce podlah až po instalace špičkových
výukových technologií, včetně školení pedagogů.
Zajistíme různé druhy digitálních učeben:
IT učebny s classroom managementem
Multimediální učebny v kombinaci s jazykovou
učebnou
Jazykovou učebnu na bázi SW (učitel PC/žákovská
stanice, učitel PC/žák PC)
Jazykové laboratorní systémy – MERCURIUS 21,
MEDEA a další
Přírodovědné učebny
Laboratoře fyziky a chemie
Polytechnické učebny
Robotické dílny
Cena: dle individuálních požadavků školy.

ODBORNÉ UČEBNY
JAZYKOVÉ LABORATOŘE
IT UČEBNY
POLYTECHNICKÉ UČEBNY
PŘÍRODOVĚDNÉ LABORATOŘE
LABORATOŘE CHEMIE A FYZIKY

POLYTECHNICKÉ UČEBNY,
KUCHYŇKY
speciální nábytek na míru
odborné vybavení
odborné nástroje a příslušenství
polytechnické soupravy
akreditovaná školení pro uživatele
grafický návrh učebny
poradenství

PŘÍRODOVĚDNÉ LABORATOŘE
učebny přírodopisu, fyziky, chemie
speciální laboratorní nábytek na míru
měřící sady, přístroje a čidla
odborné pomůcky a výukové soupravy
akreditovaná školení pro uživatele
grafický návrh učebny
poradenství

JAZYKOVÉ LABORATOŘE
nábytek na míru se síťovými tunely
SW pro výuku jazyků
učitelské a žákovské stanice
interaktivní řešení LCD panel, tabule, vizualizér
integrace učebny do konektivity školy
akreditovaná školení pro uživatele
grafický návrh učebny
poradenství

IT UČEBNY
nábytek na míru se síťovými tunely
HW a SW vybavení
interaktivní řešení LCD panel, tabule, vizualizér
integrace učebny do konektivity školy
akreditovaná školení pro uživatele
grafický návrh učebny
poradenství

JAZYKOVÉ LABORATOŘE
MERCURIUS 21 + MEDEA
Jazykový laboratorní systém je soubor
moderních, digitálních edukativních pomůcek
určených k výuce cizích jazyků.
Jazykové laboratoře MERCURIUS 21 a MEDEA
jsou ryze české produkty, vyvinuté společností
Eduka Centrum s.r.o. na základě požadavků
českých pedagogů.

MERCURIUS 21
ZÁKLADNÍ JAZYKOVÁ LABORATOŘ

Jazyková laboratoř MERCURIUS 21 je základním a
nejoblíběnějším modelem našich digitálních jazykových učeben.
Charakterizuje ji spolehlivost, vysoká funkčnost, uživatelská
přívětivost, cenová dostupnost a možnost rozšiřování
uživatelských funkcí.
Zahrnuje:
učitelské pracoviště, dotykový LCD displej, ovládací pult, unikátní
funkce, kvalitní CD přehrávač, přehrávání přes SD CARD,
nahrávání na SD CARD, žákovskou stanici s možností
elektronického přihlášení žáka, odnímatelná sluchátka, centrální
ovládání hlasitosti jednotlivých sluchátek z učitelského pultu,
funkce vytvoření párů, všechny známé funkce jazykových
laboratoří, instalace na klíč.

Cena: dle individuálních požadavků školy

Proč zvolit jazykovou laboratoř MERCURIUS 21?

PRO KOHO JE URČENA

CO UMÍ

pro výuku na ZŠ a SŠ
pro učitele, kteří preferují jednoduchost ovládání

ovládání učebny prostřednictvím dotyku prstu
oslovení žáků v učebně přes mikrofon

pro učitele, kteří nevyžadují výuku na žákovských PC
pro učitele, kteří považují jazykovou laboratoř za vhodný

rozdělení žáků do konverzačních skupin
diskrétní konverzaci na úrovni učitel - žák

doplněk výuky
ale také pro učitele, kteří chtějí do jazykové výuky
zakomponovat PC, classroom management i interaktivitu

nahrávání a archivace konverzace
maximální kvalita přenosu zvuku
provoz aplikace synchronně s dalšími didaktickými a

Výhodou jazykové laboratoře MERCURIUS 21 je variabilita řešení
dle požadavků školy, spolupráce se stanovišti žáků a možnost

interaktivními pomůckami, multimediálními přehrávači atd.
ovládání hlasitosti jednotlivých úloh a žáků přímo z aplikace
poslech více zvukových zdrojů současně v kombinaci

neustálého rozšiřování dostupných funkcí.

s výkladem učitele

MEDEA
KOMBINOVANÁ JAZYKOVÁ LABORATOŘ

Jazyková

laboratoř

digitalizovaný

MEDEA

audiovizuální

je

vypracovaný,

systém,

který

plně

využívá

kombinace 4 klíčových kompetencí: mluvení, poslech,
čtení a psaní. Využití moderních digitálních technologií ve
výuce jazyků je pro žáky snadné a motivující. Hodina
jazyků je zkrátka baví a učiteli ušetří čas.

Zahrnuje:
učitelské pracoviště, dotykový LCD displej, ovládací pult,
žákovské stanoviště s počítačem/notebookem/, kvalitní
CD přehrávač, přehrávání a nahrávání, komfortní set
sluchátek s mikrofonem učitel, komfortní set sluchátek s
mikrofonem žák, SW aplikace, všechny známé funkce
jazykových laboratoří, instalace na klíč.

Cena: dle individuálních požadavků školy

Proč zvolit jazykovou laboratoř MEDEA?

PRO KOHO JE URČENA
pro učitele ZŠ a SŠ
pro učitele, kteří chtějí realizovat výuku
jazyků v nejmodernější jazykové učebně
pro učitele, kteří preferují špičkové digitální
technologie
pro učitele, kteří oceňují intuitivní,
jednoduché a přehledné ovládání jazykové
učebny

CO UMÍ
má vypracovaný SW pro výuku jazyků
využívá classroom management funkce
pro řízení výuky ve třídě

disponuje vysokým komfortem ovládání
pro vedoucího výuky (integrované
slovníky, editovatelné seznamy tříd a

zahrnuje elearningový portál pro přístup
učitele a žáků i mimo jazykovou

žáků, uživatelský přívětivé grafické
rozhraní aplikace, hotové výukové lekce

laboratoř (domácí úkoly, příprava na
výuku, atd.)
obsahuje testovací, chatovací a

pro výuku jazyků pro ZŠ a SŠ)
je multimediální - vhodná jak pro výuku
jazyků, tak i dalších předmětů jako IT,

hlasovací moduly pro efektivitu výuky

programování, matematika, apod.

STEM VE VÝUCE
S-SCIENCE, T-TECHNOLOGY,
E-ENGENEERING, M-MATHEMATICS
Koncepce STEM je nejmodernější způsob
polytechnického vzdělávání vytvořený učiteli a
inženýry. Vychází z principu didaktické spojitosti
vzdělávacích předmětů. Sofistikovaně tak
kombinuje stavebnici, elektroniku a
programování. Vzbuzuje zájem, představivost a
podporuje logické myšlení.

KOUZLO STEM VÝUKY
Výukové stavebnice na platformě STEM pomáhají učitelům realizovat inovativní hodiny, které připraví jejich žáky na skutečnou budoucnost. Silná metodická
podpora a jednoduchá technologie zajistí rychlou implementaci do školní praxe. Dovolte žákům být aktivní a podpořte jejich nezávislost a spolupráci na
vzdělávacím procesu.
Hlavní vlastnosti STEM stavebnic jsou:

ZÁŽITKOVÁ
VÝUKA

METODICKÁ
PODPORA

Mezipředmětové použití přírodní vědy, technika,
technologie a matematika,

K dispozici jsou všechny
potřebné nástroje včetně
zpracovaných výukových

podpora kreativity a logického
myšlení žáků. Hravá forma
výuky, moderní design.

materiálů a intuitivních aplikací
pro zážitkovou výuku ve škole.

FUNKČNÍ
PROJEKT

SKVĚLÝ
VÝSLEDEK

Všechny projekty vymýšlí a
realizují sami žáci. Intuitivně,
logicky, koncepčně a vizuálně

STEM stavebnice propojují
edukativní systém s hrou a
zábavou. Zhmotňují žákům

také za pomocí názorné
programovací aplikace. Cílem je

fyzikální zákonitosti a umožňují
tak jejich lepší pochopení.

vytvořit plně funkční model auta
na vodíkový pohon, postavit a
naprogramovat létající dron,

Výsledkem je důkladně
zpracovaný koncept
elektronických modelů, který

pomocí aplikace
naprogramovat funkční irobot,..

posiluje tvůrčí a organizační
schopnosti, přístup k řešení
problémů a práci v týmu.

Edubox obsahuje celkem dva druhy stavebnic – 3x
stavebnici FLY:bit a 3x stavebnici Hydrogen Car.
Edubox je určen pro metody výuky DIY a STEM. Jeden
druh stavebnice umožňuje sestavit funkční,
programovatelný dron FLY:BIT, z druhé stavebnice lze
postavit funkční model auta na vodík. K sestavení
existuje podrobný návod včetně metodiky práce s autem.
Určeno pro předměty: chemie, fyzika, matematika,
elektronika, přírodní vědy, IT.
Edubox

3x Fly:bit, 3x Hydrogen car

43.860 Kč

EDUBOX
FLY:BIT A HYDROGEN CAR
UNIKÁTNÍ SET STAVEBNIC DRONU A VODÍKOVÉHO AUTA

Žák si postaví svůj dron a dozví se vše o elektronice, bateriích,
motorech a vrtulích. Kóduje pomocí bloků MakeCode, Javascript
nebo Python, anebo si jednoduše stáhne hotový program.
S dronem letí intuitivně pomocí mikro:bitu, snímače pohybu na
smartphonu anebo tabletu.
Stavebnice Fly:bit obsahuje:
1 kostru na dron, 2 přípravky na motory, 1 držák na dálkové
ovládání, 2 micro:bit, 1 beta:fly, 2 samořezné šroubky pro beta:fly,
2 li-pol baterie 800 mAh, 1 nabíjecí kabel,
1 propojovací kabel PC micro:bit, 4 motory, 1 zásobník na baterie
AAA, 2 baterie AAA, 4 vrtule CW, CCW (A1/A2/B1/B2), 2 gumičky,
6 šroubků 3 mm, 2 matice, 4 matice se šroubem, 1 šroubovák
PH0, 1 šroubovák PH1

FLY:BIT

POSTAV, KÓDUJ, LEŤ

Stavebnice umožňuje sestavit funkční, programovatelný
dron, který pracuje na principu spolupráce dvou mikro:bitů
a základní naprogramované desky dronu. Mikro:bity je
možné samostatně programovat v dostupné verzi SW pro
školy. Ke stavebnici je k dispozici podrobný návod na
sestavení včetně metodiky práce s dronem.

Stavebnice Hydrogen Car obsahuje:
1 reverzibilní palivový článek, 2 přetlakové ventily, 1 sada
silikonových hadiček, 1 LED dioda, 1 sada kabelů s
krokosvorkou, 1 sada záslepek na hadičku, 1 zásobník na
baterie, 1 hřídel s převodovkou a elektromotorem, 1
ochranný uzavíratelný obal, 1 držák na stříkačky malý/velký, 1 podvozek, 1 osa kol, 1 držák osy, 2 stříkačka
5 ml/20 ml, 2 distanční podložka, 2 plastové svorky, 4
kolečka, 7 šroubků a matiček, 1 šroubovák a 1 klíč

HYDROGEN CAR
POSTAV, ZÁVOĎ, BAV SE
Ze stavebnice lze postavit funkční model auta na vodík.
K sestavení je k dispozici podrobný návod, včetně
metodiky práce s autem. Kostra autíčka se dá nahradit
také alternativními materiály, které si žáci sami vymyslí,
jako např. PET-lahev, rulička papíru, lego apod.

ENERGY BOX
Horizon Energy Box je sestavou
environmentálních zdrojů elektrické energie.
Přináší sérii nesčetných experimentů, mnoho
odborných principů v akci a spoustu prostoru
pro kreativitu.
Sada obsahuje: etanolový palivový článek,
vodíkové palivové články, solný článek,
solární panel, kondenzátor, termoelektrický
článek, větrná turbína.
Určeno pro předměty: fyzika, chemie, přírodní
vědy
Horizon Energy Box set

43.860 Kč

HYDROFIL PRO
PŘIDEJTE POUZE DESTILOVANOU
VODU A PŘIPOJTE BUĎ K SÍTI NEBO
NA SOLÁRNÍ ČI VĚTRNOU ENERGII
Cena:

29.690,- Kč

IROBOT ROOT
PROGRAMUJ, OBJEVUJ, BAV SE
Jedinečný koncept založený na robotickém vysavači, který však nevysává, ale umí navíc
poznávat zvuky, barvy, šplhat po stěně, kreslit i mazat a mnohem víc. Programování probíhá na
třech úrovních. Od vizuálního pro předškoláky, až po textové pro studenty středních škol.
Perfektní aplikce RootTM Coding je zdarma a obsahuje i virtuálního robota. Programovat tak
můžete i bez vlastní jednotky. Velké množství hotových výukových materiálů je k dispozicici
dostupných přímo v prostředí aplikace.
1x iRobot Root pro jednotlivce
Programování pro jednotlivce domů i do školy. Vhodný i jako dárek. 1 Root Robot, 1 skládací
popisovatelná plocha, 1 sada samolepek, 1 USB nabíjecí kabel, 2 popisovače, 1 mazací utěrka,
Aplikace Root Coding. Velikost: 13.4 x 14.9 x 4.5 cm, hmotnost: 490 g, baterie: 2600 mAh Li-Ion
— přibližně jeden týden (3 hodiny neustálého provozu) na jedno nabití, připojení: Bluetooth Low
Energy (dosah 30 m).

6.960 Kč

6 x iRobot pro školní klub
Programování pro menší třídy a kluby. Mimoškolní aktivita, která nadchne.

39.960 Kč
ODRÁŽÍ SE, SLYŠÍ, JEZDÍ, KRESLÍ, MAŽE, SNÍMÁ, ŠPLHÁ, VIDÍ, SVÍTÍ,
CÍTÍ, POZNÁVÁ BARVY, HRAJE, REAGUJE NA DOTYK A LZE HO

12 x iRobot pro celou třídu
Programování pro školní třídu. Ve 2 - 3 členných skupinách se žáci učí nejen programovat, ale i
komunikovat.

78.960 Kč

DOPLNIT O PŘÍSLUŠENSTVÍ. VŠE VE 3 PROGRAMOVACÍCH ÚROVNÍCH.

SAM LABS
SAM LABS
To jsou metodikou podpořené úlohy propojující STEM a
programování, které dávají učitelům možnost připravovat
do života informaticky myslící žáky. Ucelený systém
obsahuje průvodce učitele, hotové úlohy, potřebné
vybavení a software. Vše je připraveno tak, aby projekty
mohli vymýšlet, ladit i realizovat sami žáci.

ALPHA KIT
Začínáme se STEM. Vhodný pro 2 - 3 žáky. Úvod do výuky STEAM bez vysokých nákladů. 2 DC motorky, 1 světelný senzor, 1
RGB led světlo, 2 kola, 1 univerzální nosič, 1 podvozek auta, 1 kuličkové kolo, 1 LEGO ozubené kolo, 2 malé LEGO díly, 2 velké
LEGO díly
6.100 Kč
CLASROOM KIT 5
STEM pro menší třídy a kluby. Vhodný pro 15 žáků. Komplet s množstvím opakujících se dílů. 10 DC motorků, 5 světelných
senzorů, 5 RGB led světel, 10 kol, 5 univerzálních nosičů, 5 podvozků aut,5 kuličkových kol, 5 LEGO ozubených kol,10 malých
LEGO dílů, 10 velkých LEGO dílů
25.500 Kč

CLASSROOM KIT 10
STEM pro celou třídu. Vhodný pro 30 žáků. Komplet s díly, které se vždy 10x opakují v přenosném skladovacím boxu. 20 DC
motorků, 10 světelných senzorů, 10 RGB led světel, 20 kol, 10 univerzálních nosičů, 10 podvozků aut, 10 kuličkových kol, 10
LEGO ozubených kol, 20 malých LEGO dílů, 20 velkých LEGO dílů
48.900 Kč

MAKER KIT
STEAM s největší variabilitou dílů. Vhodný pro 4 - 6 žáků nebo jako doplněk k sadám Team Kit nebo Classroom Kit. Sestava s
největší variabilitou dílů v praktickém kufříku. 2 tlačítka, 2 RGB led světla, 1 senzor tepla, 1 senzor vzdálenosti, 1 bzučák, 1
senzor náklonu, 1 světelný senzor, 1 senzor tlaku, 2 posuvné měniče, 4 DC motorky, 1 servomotorek, 4 kola, 2 univerzální
nosiče, 2 podvozky aut, 2 kuličková kola, 2 LEGO ozubená kola, 10 malých LEGO dílů, 4 velkých LEGO dílů
23.800 Kč

LEARN TO CODE IT
Výuková stavebnice s Micro:bit. Sada pro celou třídu. Komplet s díly, které se vždy 10 x opakují. 10 Micro:bit destiček, 10
držáků baterií pro Micro:bit, 10 kabelů pro Micro:bit, 10 světelných senzorů, 10 bzučáků, 10 posuvných měničů, 30 LEGO dílů,
1 dobíjecí stanice
59.800 Kč

DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
OBRAZOVKA ACTIVPANEL
JE SRDCEM MODERNÍ UČEBNY
Představujeme novou generaci
interaktivních dotykových obrazovek
ActivPanel s technologií Wellum, funkcemi
chytrého dotyku komptatibilními s
Windows® Ink a integrovaným OPS Android
PC. Samozřejmostí je automatické
rozpoznávání stylusu (režim psaní), prstu
(režim manipulace s objekty) i dlaně
(mazání). Ozvučení s ovládáním hlasitosti je
přímo integrované do těla panelu.

DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
ActivPanel nabízí obrazovku s vysokým rozlišením, která je mnohem jasnější než obraz z projektoru. Použitím interaktivního panelu se zbavíte klasických
neduhů interaktivní tabule. Sbohem dáte nepříjemnému stínu, pravidelné kalibraci, čistění filtru nebo výměnám lamp. Nejenže tak získáte lepší řešení, ale
také ušetříte.
Hlavní vlastnosti dotykové obrazovky ActivPanel jsou:

JEDNODUCHÉ
SDÍLENÍ

NADČASOVÝ
SOFTWARE

INTELIGENTNÍ
OVLÁDÁNÍ

Nejpřirozenější psaní na
obrazovku.
Inovativní technologie
Wellum® zajišťuje

Realizujete interaktivní
multimediální hodiny v režimu
off-line nebo on-line. Vybrat si
můžete z několika

Panel automaticky rozpozná
stylus (psaní), prst
(manipulace s objekty) i dlaň

bezproblémové psaní, jako
byste používali pera a papíru.

vzdělávacích softwarových
produktů společnosti

Učitelé a studenti tak mohou
snadno spolupracovat.

zařízení Bluetooth® jako jsou

Promethean. Software
ClassFlow™ i ActivInspire™ je
standardně dodáván s

měřicí čidla či roboti a zpestřit

obrazovkou ActivPanel.

Obsahuje modul se systémem
Android. Přímo z domovské
obrazovky se můžete připojit k
neustále se rozšiřující nabídce
vzdělávacích aplikací. Pomocí
snadného zrcadlení mobilních
zařízení můžete sdílet obsah
nebo můžete připojit další

tak výuku.

SNADNÉ
PSANÍ

(mazání).

ACTIVPANEL COBALT 65“
Úhlopříčka obrazu 165 cm, rozlišení 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotykových bodů 3 GB RAM, 32 GB
úložiště, ActivConnect Android PC, SW ActivInspire i Classflow, záruka 3 roky s možností prodloužení.
69.000 Kč
ACTIVPANEL COBALT 75“
Úhlopříčka obrazu 190 cm, rozlišení 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotykových bodů 3 GB RAM, 32 GB
úložiště, ActivConnect Android PC, SW ActivInspire i Classflow, záruka 3 roky s možností prodloužení.
89.000 Kč
ACTIVPANEL COBALT 86“
Úhlopříčka obrazu 218 cm, rozlišení 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotykových bodů 3 GB RAM, 32 GB
úložiště, ActivConnect Android PC, SW ActivInspire i Classflowspire, záruka 3 roky s možností prodloužení.
125.000 Kč
ACTIVPANEL TITANIUM 75“

DOTYKOVÉ
OBRAZOVKY
CENÍK

Úhlopříčka obrazu 190 cm, rozlišení 4K (3840x2160), 4x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotykových bodů, 2x senzor přiblížení,
4 GB RAM, 64 GB úložiště, ActivConnect Android PC, SW ActivInspire i Classflow, záruka 3 roky s možností prodloužení.
95.000 Kč

ACTIVPANEL TITANIUM 86“
Úhlopříčka obrazu 218 cm, rozlišení 4K (3840x2160), 4x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotykových bodů, 2x senzor přiblížení,
4 GB RAM, 64 GB úložiště, ActivConnect Android PC, SW ActivInspire i Classflow, záruka 3 roky s možností prodloužení.
135.000 Kč

INTERAKTIVNÍ TABULE
OVĚŘENÁ KVALITA INTERAKTIVNÍCH
TABULÍ ACTIVBOARD
Dotyková tabule ActivBoard Touch
podporuje interaktivní výuku propojením
možností více dotyků, mazání obsahu za
sucha a oceněného softwaru. Poskytuje
učitelům celou řadu cenově dostupných
nástrojů, které podporují jejich každodenní
výuku.

ACTIVBOARD TOUCH 78
Úhlopříčka 200 cm, formát 4:3, odolný hliníkový rám, 10 dotykových bodů, ovládání dotykem ruky i
elektronickým perem s funkcí pravého tlačítka myši (dostupné příslušenství), umožňuje popis fixem, SW
ActivInspire, záruka 5 let.
29.900 Kč

ACTIVBOARD TOUCH 88
Úhlopříčka 225 cm, formát 16:10, odolný hliníkový rám, 10 dotykových bodů, ovládání dotykem ruky i
elektronickým perem s funkcí pravého tlačítka myši (dostupné příslušenství), umožňuje popis fixem, SW
ActivInspire, záruka 5 let.
29.900 Kč

INTERAKTIVNÍ
TABULE
CENÍK

Dataprojektory, ozvučení, vizualizéry, software a další originální příslušenství umožňuje dále rozšířit
využití interaktivních produktů.
DATAPROJEKTOR EPSON
Dle specifikací a dostupnosti

Na vyžádání

ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL
Cena za jednu licenci pro konkurenční zařízení

Na dotaz

ACTIVSOUNDBAR ASB-40
Ozvučení s úchyty pro ActivBoard Touch, možno použít samostatně

4.800 Kč

ACTIVARENA PEN SET
Náhradní učitelské + studentské pero k řadě tabulí AC2.

1.250 Kč

ACTIVARENA PEN UČITEL
Náhradní učitelské pero k řadě tabulí Activ 100, 300 a 500

DOTYKOVÉ
TABULE A
OBRAZOVKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ

800 Kč

ACTIVARENA PEN STUDENT
Náhradní studentské pero k řadě tabulí Activ 100, 300 a 500

950 Kč

DIGITAL PEN
Doplňkové digitální pero k tabulím ActivBoard Touch podporujících 10 dotyků

1.900 Kč

AB-STY
Náhradní stylus k dotykovým tabulím / ActivPanel

150 Kč

VTP-PEN
Náhradní stylus pro ActivPanel - iSeries

300 Kč

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY
Prodloužení záruky na ActivPanel z 3 na 5 let

4.990 Kč

BALANCE BOX
BalanceBox® je inovativní výškově stavitelný systém založený na patentované technologii.
K posouvání obrazovky nahoru a dolů stačí jen dva prsty. BalanceBox® je unikátní a velmi
oblíbené řešení, které nepotřebuje žádné napájení. BalanceBox® představuje komfortní,
bezpečné a vysoce spolehlivé řešení výškového posuvu.
BalanceBox 400

Zdvih 400 mm, hmotnost obrazovky 23 - 95 kg

20.400 Kč

Mobilní podvozek

Mobilní stojan pro BalanceBox 400, integrovaná polička

10.900 Kč

Držák VESA

Adaptér 200 x 200 až 800 x 400

3.100 Kč

(pro obrazovky ActivPanel není potřeba)
Unizerzální VESA adaptér

Pro instalaci obrazovky přímo na mobilní podvozek

3.300 Kč

(bez Balance Box)

POSUVNÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝMI KŘÍDLY

VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ POSUVY A POJEZDY

Kombinace klasických keramických křídel a dotykové obrazovky či interaktivní tabule se stala
jedním z nejžádanějších řešení.
Pylon pro ActivPanel

2 pylony, rám na ActivPanel, 2 keramická křídla

43.560 Kč

Pylon pro ActivBoard

2 pylony, rám na ActivBoard, 2 keramická křídla

39.930 Kč

Křídla pro ActivBoard

Rám na ActivBoard, 2 keramická křídla, pevná instalace na stěnu

24.200 Kč

POJEZDY A STOJANY

SYSTÉMY S REŽIMEM STOLU
Tyto systémy umožňují nejen motoricky měnit výšku připevněné dotykové obrazovky, ale v
případě potřeby ji i naklopit nebo zcela překlopit až do režimu stolu.
3PANEL pro ActivPanel

Mobilní stojan s motorovým posuvem a náklonem,

39.930 Kč

rozsah 650 mm, max. 65"
e-Box

Mobilní stojan s motorovým posuvem a náklonem

54.500 Kč

rozsah 660 mm, max. 75"

VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ POSUVY A POJEZDY

POJEZDY A STOJANY

VR BRÝLE
Brýle pro virtuální realitu samostatně
fungující (128 Gb), celkové rozlišení 4K 3664
× 1920 px (na jedno oko QHD 1832 × 1920
px), 90 Hz, připojení přes Bluetooth, Wi-Fi a
USB-C, ovladač součástí balení, mikrofon,
sluchátka.
Produkt je lokalizovaný pro CZ.

Určeno pro předměty: matematika, fyzika,
chemie, přírodní vědy, společenské vědy,
kultura

Cena

na dotaz

Ing. Jan Liška

ODBORNÝ TÝM

Mgr. Michaela
Bandyová

majitel firmy, obchodní
a výkonný ředitel

obchodní oddělení

Mgr. Lenka Janská,
PhD.

Mgr. Jan Wossala,
PhD.

oddělení tvrdých
projektů ESF

lektorské oddělení

Mgr. Iveta Macková
oddělení měkkých
projektů ESF

Kryštof Grunta
servisní a technické
oddělení

KONTAKT
EDUKA CENTRUM s.r.o.
BEZRUČOVA 14
785 01 ŠTERNBERK
WWW.EDUKACENTRUM.CZ

tel. 724 493 468
email: liska@edukacentrum.cz
FB/IG: Edukacentrum

