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MÁGNESES KÍSÉRLETI KÉSZLET 
A vaspor és a mágnes segítségével láthatóvá válik a mágneses tér és a 
mágneses erővonalak. 4 db mágnest tartalmaz. 

Méret: 22,5 x 13 x 1,5 cm 
Cikkszám: WE_120-294 

10.900 Ft

SZERVES MOLEKULA MODELL SZETT -  TANÁRI 
194 részes készlet, 108 atom, 86 kötés.  
Különböző színű tömör műanyag gömbök, melyek különböző számú 
lyukakat tartalmaznak. 
Doboz méret: 22,7x16,3x6,8 cm. 
Atomok: 20 fekete, 8 zöld, 7 lila, 10 kék, 14 szürke, 22 piros, 13 sárga, 14 fehér. 
Kötések: 38 rövid fehér, 36 hosszabb szürke, 12 rövid lila. 
Cikkszám: SJK_NK-0001

13.700 Ft

FÖLDGÖMB
 8.sor földszerkezet, kivető darab  
Cikkszám: SJK_NK-0024

24.990 Ft

KÉTSZIKŰ VIRÁG MODELL 
Kétszikű virág modell, teljes magassága: 33 cm.  
A talpazat magassága: 2 cm. 
Eltávolítható részei: 4 db csészelevél, 3 db sziromlevél. 
A modellen számozás segíti a bemutatást. 
Cikkszám: SJK_NK-0005

26.000 Ft

KÉTNEMŰ EMBERI TORZÓ MODELL - 55 CM, 20 RÉSZES 
Kétnemű mini torzó modell, nyitott hátrésszel. 
Az alábbi részekből áll: 
- törzs 
- csigolya 
- levehető mellkasborító 
- 2 fél fej, aggyal - a fej levehető 
- 1 kivehető szem 
- 2 tüdőszárny 
- 2 vese (az egyik kivehető) 
- 2 részes szív  
- gyomor 2 részes 
- máj és epehólyag (a máj kivehető) 
- 2 részes bélrendszer 
- 2 darabos férfi nemi szerv 
- 2 darabos női nemiszerv 
Cikkszám: SJK_NK-0003

49.990 Ft

SZTEREÓMIKROSZKÓP - BINOKULÁRIS FEJJEL 
A sztereomikroszkóp nagy (60 mm-es, azaz 2,4 hüvelykes) munkatávolságú, 
legfeljebb 40-szeres nagyítást biztosító modern eszköz.   
A készlet tartalma: 
Sztereomikroszkóp 
Binokuláris fej 
10x nagyítási fokú szemlencse - 2 db 
4x objektívlencse 
Kétoldalas fekete és fehér tárgyasztallemez 
Gumi szemkagylók 
Használati útmutató és élettartam garancia 
Cikkszám: LH_0001

39.990 Ft
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TELESZKÓPOS LEPKEHÁLÓ
 
Tavakban élő kisebb élőlények, esetleg pillangó elfogására alkalmas. 
A nyél hossza: 36-57 cm. A háló átmérője: 23 cm
 
Cikkszám: WE_150-015 

1.390 Ft

KÉTOLDALÚ BOGÁRNÉZŐKE
 
A nagyítóval főleg rovarokat lehet nagyon jól megfigyelni. Belül 
tükörrel van felszerelve a kényelmes elemzés érdekében. 
Mérete: 19 x 13 cm, levehető tetővel
 
Cikkszám: BD6573

4.490 Ft

BOGÁRNÉZŐKE RÁCSAVARHATÓ TETŐVEL
 
Lencse: 45 Ø és 30 mm 
Kétszeres és négyszeres nagyítás
 
Cikkszám: WE_150-006

880 Ft

BRAINBOX - KÖRNYEZETISMERET KICSIKNEK
 
Ez a nagyszerű társasjáték, ahogy minden nagyszerű játék, egy igen 
egyszerű koncepción alapszik. Mindössze annyit kell tenned, hogy 10 
másodpercig figyelsz egy kártyát, aztán megválaszolod a dobókocka 
segítségével kidobott kérdést. Fejelszti a memóriát és az alapvető 
környezet ismereteket!
 
Cikkszám: KO_93640 

4.500 Ft

BRAINBOX - FARM
 
Praktikusan csomagolták, hogy az útravaló mellett is elférjen és utazás 
közben is játszhassatok.A BrainBox dobozában képes kártyákat találtok 
egy dobókocka és egy homokóra társaságában. A kártyák egyik oldalán a 
farm állatairól és a farmhoz tartozó járművek, eszközök néhány jellegze-
tességét láthatjátok vagy olvashatjátok.

Cikkszám: KO_93647 

4.500 Ft

LUFIHAJTÁSÚ HAJÓ
 
A felfújt léggömbből kiáramló levegő hajtja a fából készült hajót. 
Szórakozató játék a szabadban!
 
Cikkszám: WE_800-171

1.190 Ft
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MIKROSZKÓP- ÉS TELESZKÓPKÉSZLET 
A készlet tartalmaz egy biológiai mikroszkópot, egy kísérletező 
készletet és egy refraktor teleszkópot. Az eszközök kiváló minő-
ségű optikai elemekkel, megbízható szerkezettel rendelkeznek, 
és kényelmesen használhatók.

Cikkszám: LH_0014

16.990 Ft

TÁJOLÓ 
Az iránytű egy megbízható eszköz a térképes tájékozódáshoz. Ennek a 
csodás eszköznek a segítségével a gyerekek megtanulják meghatározni 
az égtájakat és a helyes irányt. Akár városban, akár vidéken használják, 
az ifjú utazók mindig megtalálják az utat, és felkészülnek rá, hogy később 
könnyedén kezeljék majd a professzionális navigációs eszközöket is. 

Cikkszám: LH_0002
990 Ft

FELFEDEZŐ NAGYÍTÓ

Az iránytűvel ellátott nagyítóval az ifjú tudósok könnyedén 
felfedezhetik a minket körülvevő világot. Az elsődleges lencse 
60 mm átmérőjű, és 3x-os nagyítást tesz lehetővé. A másik 
lencse átmérője kisebb, 16 mm-es, és a nyél alján található. 
Annak nagyítása 8x-os. 
Cikkszám: LH_0003

1.690 Ft

FELFEDEZŐ KOFFER – TERMÉSZETJÁRÓK OSZTÁLYKÉSZLETE
 
Minden fontos eszköz megtalálható a természetjárók készletében, emellett könnyen és 
praktikusan szállíthatóak az eszközök és felszerelések. A nagyítókkal a diákok sok érdekes 
dolgot tanulmányozhatnak, mint pl. növényeket, megkövült kőzetet, apró állatokat. A kapcsos 
írótáblákon a diákok megfigyelhetik és lerajzolhatják – lejegyzetelhetik a megfigyeléseiket. A 
sokféle eszköz azonban további játékra és felfedezésre ösztönöz.  
 
Tartalom (76 részes): 
• 1 nagy távcső, Hunter 8 x 40 
• 2 kisebb távcső, Hunter 10 x 25 
• 1 nagy zseblámpa 
• 2 kis zseblámpa 
• 12 bogárnézőke 
• 12 csipesz 
• 10 gyűjtődoboz 
• 5 csavaros fedelű gyűjtődoboz 
• 5 kapcsos írótábla 
• 1 bemutatókendő 
• 1 elsősegélytáska 
• 1 kullancs csipesz 
• 12 nagy nagyító, nyéllel, és 5 kis nagyító 
• 1 síp 
• 5 iránytű 
Cikkszám: BD83956 

124.500 Ft

ROVAR BEFOGÓ CSIPESZ

WE_150-100

NÖVÉNYEK VÖVEKEDÉSE - MEGFIGYELŐ HÁZ

WE_150-083
BINOKULÁRIS TÁVCSŐ

4127c5
ASZTALI VILÁGÍTÓ NAGYÍTÓ

NE-3141
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ÉTELPIRAMIS A KÖZLEKEDÉSI LÁMPA SZÍNEIBEN 
Ha zöld, akkor abból ehetsz bátran, ha piros, akkor csak óvatosan! Társasjáték 2 
vagy több gyermek részére. Az elemekből épített alaplapon piros, sárga és zöld 
színű piramisra kell a dobókockával dobott ételeket ráhelyezni. Az étel kártyala-
pok hátoldalán a színkódok láthatóak, így a gyerekek egymást és önmagukat 
is leellenőrizhetik. Tartalma: 1 alaplap 66 x 45 cm. 12 elemből (piramis puzzle), 
54 db ételkártya, 1 db háromszínű dobókocka, 1 db színezhető, fénymásolható 
ételpiramis. 
Cikkszám: AK_20554

9.900 Ft

MÁGNESES ÉLELMISZER-PIRAMIS 
9 darabos piramis. Használható a készleten kívüli mágneses 
élelmiszerek képekkel együtt. 
Méretek: 90 x 90 cm  
Cikkszámok:  

BD88107   9.790 Ft 

BD70825   27.530 Ft  
Készlet: mágneses élelmiszer-piramis + 48 mágneses kép

MÁGNESES ÉLELMISZER-PIRAMIS KÉPEK 
A mai rohanó hétköznapok során kiemelten fontos a kiegyensúlyozott 
étrend. Mi az egészséges és mi az egészségtelen? A mágneses képek segíte-
nek rendszerezni és megmagyarázni, hogy mit javasolt enni és mit érdemes 
elkerülni. 
Méret: max 9 cm, erős kartondobozban  
Cikkszámok: 
BD88614  48 darabos készlet 

15.070 Ft 
BD83340  91 darabos készlet

28.520 Ft

AMBU SAM, KOMPRESSZIÓ KIJELZŐ MUTATÓVAL
 
Újraélesztés oktatására szolgáló torzó kijelzővel. A fej hátrahajtott 
helyzetében a légutak szabaddá válnak. 
Élethű légúti ellenállás, mellkas kitérés és kilégzési hang érezhető 
a gyakorlás során. A kijelzőn mozgó sáv mutatja a kompresszió 
helyes és helytelen mélységét. A torzó zárt, az anatómiailag 
pontos tájékozódási pontok segítik a BLS algoritmus elsajátítását, 
beleértve az AED lektródák felhelyezését.
 
Cikkszám: 268003000 

73.900 Ft
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METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS 3 VARIÁLHATÓ KOCKA 4 FUNKCIÓVAL 
Állítson fel egy egészen személyes időjárás-előrejelző állomást a tanóráira. Az egyes mérőeszközök tetszőlegesen 
összekapcsolhatók egymással. Természetesen minden kocka külön-külön is használható. Így több megfigyelőc-
soport is gyűjthet egyidejűleg információkat az időjárásról. Az időjárás megfigyelése így valóban hatalmas örömöt 
jelenthet! Az ellenőrző állomás minőségi műanyagból készült. 
3 kocka a mérésekhez (egyenként 8×8×8 cm): 
• Szélsebesség-mérő (átmérője kb. 23 cm) 
• szélirányjelző 
• hőmérő 
• csapadékmérő 
Cikkszám: BD82115 

14.990 Ft

VULKÁN MODELL

Mutassa be a látványos modellen, hogy: milyen a vulkán 
felépítése, hol tör ki, mi az a magma, láva. 2 részes mo-
dell, melyen a vulkán keresztmetszete figyelhető meg. 
Emellett szemléltethetjük a magmakamrákat, a kitörési 
útvonalakat. 
Méret: 17 x 20 x 45 cm. 
Cikkszám: SJK_NK-0011

18.990 Ft

VÍZ KÖRFORGÁSA MODELL
 
Honnan jön az eső? Miért folynak a folyók? 
Demonstrálja diákoknak a víz körforgását. 
Mindenki látta már, hogy meleg nyári napokon a jeges ital hatására a pohár párás, majd 
vizes lesz. Ugyanezen az elven működik a modell is. Öntsön vizet a modellbe, míg a „tenger” 
fel nem töltődik. Ezután tegyen a felhőbe jégkockákat. A napot (hőt és fényt) szimulálja a 
lámpa, hogy a „tengert” szimbolizáló víz elpárologhasson. A felszálló vízpára a hideg felhőkön 
csapódik le, ezután a vízcseppek lecsepegnek a tájra és a patakokon keresztül újra a 
tengerbe folynak.  
Tartalom: 
• Műanyag modell, tetővel 
• A felhőt takaró tető 
• Állvány 
• Módszertani útmutató 
(a képen látható lámpa nem tartozék)
 
Cikkszám: BD5864 

37.990 Ft

IDŐJÁRÁS BÉLYEGZŐ

BD54020

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS & 
ÚJRAHSZASZNOSÍTÁS TÁRSASJÁTÉK

AK_20552
FAHATÁROZÓ

BD754793

HOGYAN VISELKEDJÜNK A TERMÉSZETBEN?

AK_20800
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STAN EMBERI CSONTVÁZ 
Emberi csontváz valósághű méretben! 
A koponya, lábak, karok levehetőek, kiváló 
minőségű műanyagból készültek. A speciális 
rögzítésnek köszönhetően a bordakosár 
stabilan helyezkedik el a csontvázon. Görgős, 
stabil állványon, porvédővel szállítjuk. 
Magasság: 180 cm. Súly 7,6 kg 
Cikkszám: SJK_NK-0002

94.990 Ft

MINI-CSONTVÁZ 85 CM 
Az emberi csontváz, kis-formátumú válto-
zata, állványon 85 cm magas. Bemutatha-
tóak a főbb csontok, megmutatható, hogy 
hol helyezkednek el az ízületek és hogyan 
kapcsolódnak egymásba a gerinccsigolyák. 
A végtagok mozgathatóak, a koponyatető 
levehető. Az állványról levehető a csontváz! 
Élethű modell, ellenálló műanyagból. 
Cikkszám: SJK_NK-0012

39.990 Ft

KLASSZIKUS KOPONYA, 3 RÉSZES
 
A háromrészes alapváltozat a legjobb vá-
lasztás anatómiai tanulmányokhoz, biológia 
tanításához!
 
Cikkszám: SJK_NK-0009

23.990 Ft

ISKOLAI MINI - TORZÓ
 
A biológia óra nélkülözhetetlen eleme, hiszen 
szemléltetés révén sokkal alaposabban 
megjegyzik a diákok az egyes szervek nevét 
és helyét. Kivehető részek: tüdő, szív, gyomor, 
máj, belek. 
Mérete: 26 cm magas
 
Cikkszám: SJK_NK-0014

24.990 Ft

KÉTNEMŰ EMBERI TORZÓ MODELL - 85 CM
 
Az emberi test kicsinyített mása, mely kiváló 
minőségű műanyagból készült. 
Kivehető részekkel, minden belső szerv 
látható. A fej két félre szedhető. 
Magasság: kb. 85 cm
 
Cikkszám: SJK_NK-0013

149.990 Ft

SZTETOSZKÓP
 
Minden gyermeket ámulatba ejt! A szív 
dobogását, a lélegzést hallgatni különle-
ges élmény! A minőségi fém membránnak 
köszönhetően mindez jól hallható.
 
Cikkszám: BD85754 

4.200 Ft

PONTY MODELL
 
Több részből álló, pontyot ábrázoló modell. 
Mérete: 36 x 15 x 25 cm
 
Cikkszám: SJK_NK-0015

38.990 Ft

SERTÉS MODELL 
Sertést ábrázoló anatómiai műanyag modell.  
Cikkszám: SJK_NK-0016

29.990 Ft

LÓ MODELL
 Lovat ábrázoló anatómiai műanyag modell. 
Cikkszám: SJK_NK-0017

29.990 Ft
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ÓRIÁSI SZÍV MODELL 
A szív részletes modellje kb. 4-szeres nagyí-
tásban. 
Állványra szerelt, 3 részre bontható modell. 
Méretek: kb. 28 x 28 cm  
Cikkszám: BD86178

15.350 Ft

KLASSZIKUS SZÍV MODELL - 2 RÉSZES 
Nagy részletességű valós méretű szív modell 
tartó állványon. Teljes mérete tartó állvány-
nyal: 22,5 cm 
Cikkszám: SJK_NK-0004

24.990 Ft

BŐRMODELL 
Megnagyobbított bőrmodell. 
Mérete: 22,8 x 30 x 33 
Cikkszám: SJK_NK-0018

49.990 Ft

FOGMODELL 
A jó rágás nagyon fontos az egészséges 
életmódhoz. 
De hogy működik ez egyáltalán? 
A modellen pontosan megtekinthető, hogy a 
fogak hogy kapaszkodnak egymásba. A felső 
és az alsó fogsor elemei pontosan összeilleszt-
hetők. 
Az eszköz nagyon jól használható a fogmosás 
szemléltetésére is. 
Cikkszám: BD85456 

5.900 Ft

FOGÁPOLÁSI MODELL FOGKEFÉVEL
 
A modell segítségével a gyerekek megtanul-
hatják, gyakorolhatják a helyes fogmosási 
technikát. A modell tartalmaz demonstrációs 
fogkefét is. 
Mérete: 14x19x24cm
 
Cikkszám: SJK_NK-0023

11.290 Ft

KIS FÜL MODELL 
A kissé nagyított modell (1,5x) az emberi fület 
mutatja be az összes anatómiai részletével 
együtt, úgy mint a hallójárat, a dobhártya, a 
kalapács, üllő és kengyel. A környező csontos 
struktúrák, valamint az izmok és a porcok is jó 
kivehetők. 
Anyaga: műanyag. 
Méretei: 9x11x15 cm 
Cikkszám: SJK_NK-0019

15.990 Ft

SZEM – FUNKCIONÁLIS MODELL 
A szem felépítésének a praktikus szemlélteté-
séhez 
- folyékony lencsével 
- szemüveglencsével 
Az emberi szem komplex, és megértéséhez 
legegyszerűbben kézzelfogható modellek útján 
érthető és ismerhető meg. Ha a modellt egyvi-
lágos kivetítő elé tesszük, például okostelefon 
elé, akkor a másik oldalán megjelenik a kivetí-
tett kép. Emellett tartalmaz egy 1-1 szemüveg-
lencsét is, aminek segítségével szemléltethető 
a látáskorrekció. 
Méret: 12x10x12 cm 
Cikkszám: BD84740 

11.630 Ft

EMBERI SZEM MODELL 
A látás folyamata egyszerűen bemutatható. 
6 részes szett.
 
Cikkszám: SJK_NK-0021

15.990 Ft

TÜDŐ MODELL 
Darabokra szedhető tüdő modell. 
Cikkszám: SJK_NK-0020

29.990 Ft
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FELIRATOZHATÓ FÖLDGÖMB
 
Fehér színű feliratozható földgömb kiegészítő színes filctollakkal (piros, 
kék, zöld, fekete). 
Átmérő: 32 cm
 
Cikkszám: SJK_NK-0022

16.990 Ft

FÖLDGÖMB ÁTVILÁGÍTÓS DUO MŰANYAG TALPON
 
Mérete: 25 cm 
Cikkszám: TK_TK003 

12.690 Ft

POLITIKAI FÖLDGÖMB
 
Méret: 25 cm
 
Cikkszám: BM_POL

10.200 Ft

BRAINBOX - A VILÁG VÁROSAI
 
A BrainBox Világ városai remek agytorna és szórakozás, egy vagy 
akár több játékos részére! Jegyezz meg minél több információt 10 
másodperc alatt a kihúzott kártyán szereplő városról, majd dobj a 
kockával és válaszolj helyesen a kidobott szám szerinti kérdésre.  
A doboz tartalma: 71 db kártya, 1 db homokóra, 1 db dobókocka, 1 
db szabálykártya.
 
Cikkszám: KO_9364 4 

4.500 Ft

BRAINBOX - A VILÁG ORSZÁGAI
 
Tökéletes agytorna és szórakozás, egy vagy akár több játékos ré-
szére is! A BrainBox - A világ országai lényege, hogy 10 másodperc 
alatt minél több mindent megfigyelj a kihúzott kártyán szereplő 
országról. Tartozékok: 71 db kártya, 1 db homokóra, 1 db dobókocka, 
1 db szabálykártya
 
Cikkszám: KO_9360 

4.500 Ft
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MAGYARORSZÁG DOMBORZATA ÉS VIZEI 
Cikkszám: CR0304 

33.900 Ft

MAGYARORSZÁG KÖZIGAZGATÁSA ÉS KÖZLEKEDÉSE 
Cikkszám: CR0309 

33.900 Ft

EURÓPA ORSZÁGAI 
Cikkszám: CR0402 

33.900 Ft

A FÖLD DOMBORZATA 
Cikkszám: CR0500 

33.900 Ft

VETŐDÉS MODELL
 
Mérete: 46 x 20 x 16 cm

Cikkszám: SJK_NK-0024

24.990 Ft

KARSZTVÍZ MODELL
 
Mérete: 60 x 60 cm

Cikkszám: SJK_NK-0025

42.990 Ft
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MOTORIKUS NAPRENDSZER 
Ez a motor meghajtású planetárium fényeket és mozgást generál hogy 
életre keltse a Naprendszert, hogy láthassuk a 8 bolygót és a kis Plutót 
a Nap körül keringeni. Az ultra fényes 1000 órás élettartamú lámpa 
szolgál a Napként, a sötét háttérrel együtt kifejezetten látványosan 
fest a sötét szobában. Használatához illessze a csillag dómot a lámpa 
fölé, hogy megvilágítsa a csillagképeket a falon és a plafonon az összes 
csillagzattal együtt. 
Cikkszám: Q1743 

20.990 Ft

VILÁGTÉRKÉPEK 
A nagyméretű világtérképek, melyen kék akvarellréteggel 
kerültek nyomtatásra a vízrétegek. 
A üres kontinensek festékkel, fictollakkal vagy ceruzával kiszí-
nezhetőek. A speciális technológia biztosítja, hogy a térképhez 
hozzáadott összes szín csak a kontinensek területén hagyjon 
nyomot. 
Tartalma: 24 térkép, (40,5 x 30,5 cm), és útmutató (német 
nyelven)  
Cikkszám: BD74737

5.780 Ft

HOLDGÖMB 
Átmérő: 32 cm 
Cikkszám: SJK_NK-0026

16.990 Ft

CSILLAGTÉRKÉP 
Átlátszó. 
Cikkszám: SJK_NK-0028

23.990 Ft

NAP SZERKEZETI MODELLJE 
Cikkszám: SJK_NK-0027

23.990 Ft

TELLÍRIUM VILÁGÍTÁSSAL 
A Föld és a Hold Nap körüli mozgását demonstrálja. A tellúrium segít-
ségével megérthető és bemutatható, hogy keletkeznek a nappalok, 
éjszakák, évszakok, nap- és holdfogyatkozás. A földgömb forgatható, 
valamint a Nap körül is mozgatható. A Hold is mozgatható a Föld körül. A 
Napot egy halogénlámpa világítja meg. Az eszköz talpazatán hónap- és 
évszak skála található. A karon a naprendszer bolygói és a naptól való 
távolságuk is látható. Földgömb: 100 mm, 480 x 320 mm magas  
Nap: 150 mm, 480 x 320 mm magas 
Cikkszám: BD5450

176.900 Ft
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PROFESSZIONÁLIS TELESZKÓP 
Igényes haladó csillagászok számára lett tervezve, és számos különböző 
modellt foglal magában. Ami közös bennük az a maximális pontosság és 
megbízhatóság a megfigyelések és a csillagfényképezés során, a kiváló 
minőségű anyagok és optika.
 
A készlet a következőket tartalmazza: 
Teleszkóp optikai tubus (belső optikai elemek) 
Vörös folt kereső távcső 
Diagonális tükör 
10 mm szemlencse, 1,25”” 
25 mm szemlencse, 1,25”” 
Ekvatoriális állvány 
Háromlábú állvány 
Használati útmutató
Élettartam garancia 
Cikkszám: LH_0004

117.990 Ft

KEZDŐ TELESZKÓP 
Minőségi és megbízható teleszkóp kezdők számára. Ezzel a modellel 
tanulmányozhatja a holdfelszínt akár 8,05 km távolságban, a Vénusz 
fázisait, a Mars jégsapkáit és holdtengereit szembenálláskor, a Jupiter 
légköri áramlatait, a Szaturnusz gyűrűit és sok más lenyűgöző objektu-
mot. A teleszkóp relatív kicsi méreteinek és könnyű súlyának köszönhe-
tően egyszerűen hordozható, ami azt jelenti, hogy terepi megfigyelések-
re is magával viheti. 
 
A készlet tartalma: 
Teleszkóp 
Szemlencsék: 20 mm, 4 mm 
3x Barlow-lencse 
5x24 optikai keresőtávcső 
Diagonális prizma 
Törlőkendő 
Alt-azimut állvány 
Alumínium háromlábú állvány tartozék tálcával 
Használati útmutató és élettartam garancia

Cikkszám: LH_0005

29.990 Ft

UTAZÓ TELESZKÓP 
A teleszkóp egy kicsi, nagy rekesznyílással rendelkező refraktor bevo-
natolt optikai elemekkel. Nagyszerű a közeli űr megfigyelésére és földi 
megfigyelésekhez. Nagyszerű választás kezdő csillagászoknak, kitűnő 
az első amatőr megfigyelésekhez. Még egy gyerek is képes használni a 
teleszkópot olyan könnyű a használata. 
 
A készlet a következőket tartalmazza: 
Teleszkóp 
Állvány 
5x20 optikai keresőtávcső 
Szemlencse: K9, 1,25’’ 
Szemlencse: K25, 1,25’’ 
Diagonális tükör 
3x Barlow-lencse 
Alumínium háromlábú állvány 
Teleszkóp-táska 
Használati útmutató és garancia

Cikkszám: LH_0006

49.990 Ft
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SZÍNES TÁVCSÖVEK 
Tetőélprizmás. Nagyítás: 8x. Objektívlencsék átmérője: 25 mm. 
5 színben elérhető praktikus kivitel. 
Cikkszám:
LH_0007  - piros 
LH_0008 - narancs 
LH_0009  - citrom 
LH_0010  - kék 
LH_0011  - lila 
LH_0012  - fekete

27.990 Ft

USB MIKROSZKÓP 800X
 
Számítógép USB portjára csatlakoztatható digitális mikroszkóp. Állóké-
peket és videót is lehet rögzíteni a monitoron megjelenített képről. 
Külön tápellátást nem igényel. 
• CMOS érzékelő 
• Manuális fókusz, 0×200mm 
• Állókép felbontás: 1600x1200 (2M pixel), 1280x960 
(1.3M Pixel), 800x600, 640x480 (JPEG) 
• Video Felbontás: 1600x1200 (2M pixel), 1280x960 
(1.3M Pixel), 800x600, 640x480 (AVI) 
• Megvilágítás: 8 fehér fényű LED 
• Nagyítási arány: 20 - 800X 
• Táp: USB port 
• Operációs rendszer: Windows 7 / 8 / 10 / XP
 
Cikkszám: A I_CMOS-USBMIKR 

36.800 Ft

TANULÓI MIKROSZKÓP LED-ES
 
Könnyen kezelhető tanulói mikroszkóp LED megvilágítással. Az 
akkumulátor biztosítja a tartós használatot, a mikroszkóp akár 10 
órán át használható. Ennek köszönhetően a tanulmányi kirándulások 
elengedhetetlen kelléke. 
Okulár: 10x, nagy látómezejű 
Objektív: 4x, 10x, 40x 
Lehetséges nagyítások: 40x, 100x, 400x 
Világítás: LED-es háttérvilágítás
 
Cikkszám: BD6351

72.500 Ft
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METSZETEK DOBOZBAN 
Tanulás a mikroszkóppal minden gyermeknek öröm, különösen akkor, ha 
már ismert anyagot vizsgálhatnak meg. 
A készlet 12 tárgyat tartalmaz, azon belül pedig 3 érdekes preparátumot.  
Tárgyhordozók: Szöcske, italok, műanyagok, gyógyszerek, műszálas anya-
gok, természetes szőtt anyagok, állatok, gombák, vitaminok, mikro-film, 
algák. 
36 preparátum, 12 tárgyban, dobozban szállítjuk. 
Cikkszám: BD85797 

8.300 Ft

BOTANIKAI PREPARÁTORKÉSZLET
 
Rozsdamentes. Kisiskolai használatra! 
Műanyag tokban. 
7 részes készlet: 
• 1 db csipesz – 11 cm 
• 1 db olló – 11 cm 
• 1 db szike, kerek éllel – 14,5 cm 
• 1 db spatula – 15 cm hosszú, 1,5 cm széles 
• 1 db bonctű műanyag foglalatban 
• 1 db pipetta 
• 1 db pálca műanyagból
 
Cikkszám: BD6529 

3.650 Ft

PREPARÁLÓ KÉSZLET 
Egymásra rakható műanyag dobozban, kiváló 
minőségű eszközök. 
 
Tartalma: 
• 5 szike él 
• szike nyél rozsdamentes acélból 
• csipesz: rozsdamentes, hegyes 
• egyenes preparáló tű 
 
Cikkszám: BD6662 

9.990 Ft

A NÖVÉNYI SEJT

CM_1330
VÉRKERINGÉS ÉS NYIROKRENDSZER

CM_1310
A TERMÉS RÉSZEI

CM_1339
A CSONTVÁZ ÉS IZOMZAT

CM_1307

ELŐKÉSZÍTETT TÁRGYLEMEZKÉSZLET 
A kísérletező készlet tartalma: 
Madártollak  Lepkeszárny 
Macskaszőr  Légyfej 
Kutyaszőr   Méh állkapocs 
Haluszony   Méhszárny 
Hangya   Szúnyogláb 
A készlet az alábbiakat is tartalmazza: 
12 üres tárgylemez és 20 fedőüveg. 
Cikkszám: LH_0013

3.990 Ft
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ELEKTRONIKAI ÉPÍTŐKÉSZLET - KEZDŐ 

Kezdő elektronikai készlet. 
Tartalma: színes, számokkal ellátott áramkörök, különböző 
funkciókkal. Tartozék részletes használati útmutatóval.
 
Cikkszám: SJK_BS-0001 

6.990 Ft

NAPELEMES ÁRAMKÖRÉPÍTŐ-KÉSZLET
 
A színes alkatrészek kísérletezésre buzdítanak. A diákok építés és játék közben 
egyszerűen sajátítják el az áramkörök tulajdonságait, fontos elemeit. A kísérletek 
egyszerűen végrehajthatók, 8-9 évesek is elsajátítják az alapfogalmakat és azok 
tulajdonságait, mint pl. áram, áramforrás, kapcsoló, áramkör, soros-, párhuza-
mos-kapcsolás. Ezen kívül a készlet olyan kísérletek elvégezésére is alkalmas, mely 
igazi pedagógiai újdonság – a természetvédelem. A készlet tartalmaz egy működő-
képes napelemet is! Ezen kívül áramerősségmérőt, áramot vezető és nem vezető 
eszközt. A kísérletezés veszélytelen – az eszköz csak minimális erősségű áramot 
termel.
 
Cikkszám: BD81937 

21.500 Ft Cikkszám: BD81937H

Napelemes áramkörépítő-készlet
Általános iskolások részére

Minden, ami a színvonalas oktatáshoz kell !®

Számtalan 

izgalmas elektronikai 

kísérlet!

SZÉLERŐMŰ KÍSÉRLETI KÉSZLET
 
Környezetvédelem, környezettudatosság tanítása az osztályteremben. 
Hogyan lesz a szélből áram? Miért fontos, hogy megújuló forrásból 
nyerjük az energiát? 
A készletből 8 különböző modell építhető. Tanóra alatt tehát nemcsak 
elméletekkel foglalkozhatnak a gyerekek, hanem modellépítésen belül 
áramköröket, működőképes áramgenerátort hozhatnak létre, ami 
minden diákot elvarázsol. 
133 darabos készlet
 
Cikkszám: BD83931 

18.900 Ft

NAPELEMES AUTÓ ÉPÍTŐKÉSZLET

A készlet napenergiával működő autó megépítésére ad lehető-
séget az áramköri kísérletek mellett. Könnyen összeszerelhető. 
Tartalma: színes, számokkal ellátott áramkörök, különböző 
funkciókkal. Tartozék részletes használati útmutatóval.
 
Cikkszám: SJK_BS-0002 

14.990 Ft
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FIZIKAI ENERGETIKAI ÉPÍTŐKÉSZLET
 
A csomag segít az anyagokhoz és az energiákhoz kapcsolódó tudo-
mányos ismeretek megismerésében. Több mint 300 db építő elem 
és a 64 oldalas, illusztrált füzet tartozik hozzá. Nagyszerű lehetőség, 
hogy a gyerekek megismerkedjenek a fizika világával.
 
Cikkszám: M5355

25.500 Ft

LEJTŐ MODELL
 
Fedezd fel a fizikai törvényeit! A készlet segítségével gyakorlatban is 
megismerheted és megfigyelheted a következő fogalmakat: gravitáció, 
súrlódás, magasság, szögek, sebesség. A készlet inga és rámpa alkatré-
szekből áll. 
Inga: a hintázó folyamat alatt különböző szögekből és súlyokból figyelhet-
jük meg a hatásokat. Kitűnően mutatja be a gravitáció törvényeit. 
Az inga mérete: 26 x 8 x 6 cm 
Lejtő: a lejtőnek két egyenlő pályája van, amit a gyerekek a kísérletek 
bemutatására tudnak használni különböző kezdő pontokkal és súlyokkal. 
A lejtő mérete: 11 x 40 x 4 cm 
 
Cikkszám: BD84728 

5.500 Ft

KEZDŐ MÉRNÖKI KÉSZLET
 
Kezdő csomag, 25 mérnöki tárgy bemutatásához. A tanulók 
elsajátíthatják a mérnöki ismeretek alapjait, úgy mint 
erőkarok, és görgők használatát. A készletből építhető autó, 
szélkerék, helikopter, ejtőernyő, vitorlázó repülő, léggömb, 
körhinta, vitorlás hajó és evezős csónak is. 
Cikkszám: M5329

19.900 Ft

ELEKTRONIKAI ÉPÍTŐKÉSZLET - HALADÓ
 
A diákok építés és játék közben egyszerűen elsajátítják az 
áramkörök tulajdonságait, fontos elemeit. A kísérletek egyszerűen 
végrehajthatók. Tartalma: színes, számokkal ellátott áramkörök, 
különböző funkciókkal. Tartozék részletes használati útmutatóval.
 
Cikkszám: SJK_BS-0003

14.990 Ft

ELEKTRONIKAI ÉPÍTŐKÉSZLET - MAXI 
 
Az elektromos áram fogalmának elsajátításához ajánljuk! A kísér-
letek izgalmasak, látványosak és segítik a gyors megértését. Tar-
talma: színes, számokkal ellátott áramkörök, különböző funkciókkal. 
Tartozék részletes használati útmutatóval.
 
Cikkszám: SJK_BS-0004

21.990 Ft
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KUTATÓ KÉSZLET: AKUSZTIKAI
 
A hangokat rezgések okozzák. Hogyan hallhatóak a hangok? 
Hogyan terjed a hang? Hogyan látható a hang? Mi a különbség a 
magas és az alacsony hangok között? 
Hallgassunk, kísérletezzünk együtt! 
 
Cikkszám: BD83539

72.050 Ft

KUTATÓ KÉSZLET: MECHANIKA
 
Mi az erő? Mely erők hatnak ránk? Ezek mérhetőek? 
Hogyan épülnek a hidak, és hogyan maradnak stabilak? 
Hogyan lehet energiát spórolni, hogyan működik a csiga 
és miért nem dől el a pisai ferde torony? 
A mechanika a mozgásról is szól: Mi történik fékezés 
közben, és mitől tudunk megállni? 
A diákok ezekre mind választ kaphatnak. 
 
Cikkszám: BD83543

73.480 Ft

KUTATÓ KÉSZLET: OPTIKA
 
A fény egyenes vonalban terjed. De mi történik ak-
kor, ha egy tükör, fehér fal vagy víz az útjába kerül? 
Hogyan változtatják meg a lencsék a fény útját? A 
legfontosabb lencse a szemünkben van, az hogyan 
működik? Honnan származnak az ég színei? Miért 
van nyár és tél? Hogyan jön a nap és az éjszaka? 
A kísérletek útján mindenre fény derül! 
 
Cikkszám: BD83540

96.490 Ft
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OPTIKA – KOMPLETT KÍSÉRLETEZŐ KÉSZLET
 
Egész osztálynak elegendő készlet optikai fizika kísérle-
tekhez. 
Fényforrások piros-zöld-kék színekben, prizmák, tükrök. 
Ezekkel a speciális fényforrásokkal látványos kísérleteket 
alkothatunk fizika órán. A források mágnesesek, ezért 
táblán is szemléltethetünk. Az optikai lézerhez hason-
lóan ezek a fényforrások is egyenes fényt sugároznak, 
de a lézerrel ellentétben ez nem káros a szemre, így 
tanulók is kísérletezhetnek velük. Ezek az optikai testek 
nagytisztaságú akril-üvegből készültek. A tanulók így az 
asztaluknál hajthatnak végre számolásokat, tükrözéseket 
és más kísérleteket. Minden test 23 mm magas, széles-
ségük 38 mm és 75 mm között változik. 
Tartalom: 
• 15 db LED fényforrás (5x piros, kék, zöld) 
• 10 db kézitükör (10x7 cm) 
• 14 prizma (akril)
 
Cikkszám: BD83334 

69.900 Ft

HÁROMSZÍNŰ FÉNYFORRÁS – LED FÉNNYEL
 
Optikai kísérletekhez 
Piros – zöld – kék színekben 
Ezekkel a speciális fényforrásokkal látványos kísérleteket 
alkothatunk fizika órán. A források mágnesesek, ezért táblán 
is szemléltethetünk. Az optikai lézerhez hasonlóan ezek a 
fényforrások is egyenes fényt sugároznak, de a lézerrel 
ellentétben ez nem káros a szemre, így tanulók is kísérletez-
hetnek velük. 
 
Felhasználási ötletek: 
- különböző anyagokkal való fénytörés 
- fénytörés mérése, szögekkel 
- konvex, konkáv prizmák fénytörése 
- szem modellezése (éleslátás, távollátás, rövidlátás) 
- tükrözés 
- színkeverés (összeadás, kivonás) 
 
Csomag tartalma: 
3 db fényforrás, 1 piros, 1 kék, 1 zöld színben, 
2 elem fényforrásonként. 
Cikkszám: BD83300 

6.300 Ft

HÁROMSZÍNŰ FÉNYFORRÁS – LED FÉNNYEL 
5 db-os készlet 
Cikkszám: BD83300-S 

29.900 Ft
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A MÁGNESESSÉG FELFEDEZÉSE 
Felfedezhető a mágnesesség alapfogalma. Megfigyelhető, hogy 
a mágnesek hogyan viselkednek a különböző anyagokkal és más 
mágnesekkel.  
 
A doboz tartalma: 
> 2x patkó mágnes 
> Mágnes rudak (2x piros és 4x piros / kék) 
> Iránytűk 
> Úszó mágnesek 
> Vasalatok 
> Szélkakas 
> 10 feladat kártya (hátoldalán megoldással) 
 
Cikkszám: BD88416

15.990 Ft

ÚSZÓ MÁGNESEK
 
A gyerekek megtudják, hogy a mágnesek 2 pólusúak, 
és hogy ugyanazok a pólusok taszítják, az ellentétesek 
vonzzák egymást. 
 
A készlet tartalma: 
> mágneses alap (magasság: 10 cm) 
> 4 gyűrűs mágnes különböző színekben (32 mm) 
 
Cikkszám: AK_20590

8.150 Ft

MÁGNESTŰ ÁLLVÁNYON
 
• A Földet körülvevő mágnesesség tanulmá-
nyozására 
• Iránytű működésének megértéséhez 
Állítson több mágnestűt, iránytűket az asz-
talokra, majd a gyerekek figyeljék meg, hogy 
merre fordul mindegyikük. 
Tartalma: 
1 állvány, 7,5 cm magas 
1 mágnestű 
2 fénymásolható feladatlap (német nyelvű)
 
Cikkszám: BD86078 

2.100 Ft

RÚDMÁGNES-PÁR
 
Klasszikus mágnes, a 2 pólus különböző 
színűre van festve. 
Méret: 168x19x10 mm
 
Cikkszám: BD85392 

8.900 Ft

MÁGNES PÁLCÁK
 
7 mágneses pálca készlet 7 színben. A 
gyakorlati mágneses tevékenységek során a 
diákok szabadon ismerkedhetnek a mágne-
sességgel. 
Magasság: 20 cm 
 
Cikkszám: BD85589

4.490 Ft
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NAGY KÍSÉRLETI MÁGNES SZETT
 
A gyerekeket lenyűgözi a mágnesek ""láthatatlan ereje"". 
Ez a készlet végtelen lehetőségeket kínál mindenféle mágneses 
kísérlethez. Ideális csoportos projektekhez. 
 
Cikkszám: BD59323

37.500 Ft

MÁGNESES KÉSZLET
 
Színes mágneses anyag választék a mágnesesség felfe-
dezéséhez. 
 
Tartalom: 
> 1 óriás lópatkó mágnes 
> 4 mágneses pálca 
> 14 mágneses golyó 
> 40 átlátszó zseton mágneses gyűrűvel 
> 1 patkós mágnes 
  
Cikkszám: BD87608

8.900 Ft

VASRESZELÉK
 
Mágneses mezők bemutatására. 
A doboz 250 g vasport tartalmaz.
 
Cikkszám: BD85967 

3.500 Ft

MÁGNESESSÉG TUDOMÁNYA

A lenyügőző szettben megtalálható 33 kísérlet, 
valamint játék és egy 48 oldalas teljes színes 
kézikönyv az instrukciókkal és érdekes tényekkel. 
A csomag tartalmaz kör, labda, tömb, egyszerű 
alakú és szerencse patkó alakú mágneseket is, 
ezen felül vasport, iránytűt , műanyag kártyákat 
és még sok mást. A kisérletek alatt kiderül, hogy 
mely anyag mágneses. 
Megismerhetőek a mágneses pólusok és terek.
 
Cikkszám: M9397 

19.900 Ft
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PETRICSÉSZE 
Fedélszigeteléssel. Anyaga: műanyag. 3 db-os készlet. 
Cikkszám: BD52105 

990 Ft

PIROS LAKMUSZ PAPÍR 
Tekercses kivitel. 
Bármilyen folyadék PH szinje egyszerűen megállapítható. 
Cikkszám: 9023-240 

2.500 Ft

MŰANYAG TÖLCSÉR KÉSZLET

• 5-ös készlet, Kisméretű – ideális kémcsövek feltöltéséhez, Egyszerű 
átöntés. Ideális kis kémcsövekhez, mértani testekhez és más kísérletek-
hez is. A tölcsér belső legszűkebb keresztmetszete 0,4 cm. 
Cikkszám: BD52109 

1.290 Ft

BIZTONSÁGI SPRICCFLAKON 
500 ml literes kiszerelésben. 
Cikkszám: BD86030 

1.990 Ft

MULTI-HŐMÉRŐ 
Ideális a különböző iskolai kísérletekhez. 6 különböző színű mutatóval, így 
minden változás gondosan dokumentálható. Robosztus műanyag borítás-
sal ellátott. Fali szerelékkel, és extra nagy mutatóval ellátott. 
Méréstartomány: -30°C - +110°C-ig 
Mérete: 32,5x3,7x2 cm 
Cikkszám: BD83304 

2.990 Ft

KISDIÁKOKNAK KÍSÉRLETEZŐ – CSOPORTKÉSZLET 
Kísérletezzünk már a környezetismeret órán! 
A készlet a természettudományos megfigyelésekhez különböző esz-
közöket tartalmaz:  
1 db védőszemüveg (gyermek méret) 
4 db mérőpohár 
3 adag festék, színkeveréshez, színtanhoz 
4 db kémcső, 1 db kémcsőállvány 
1 db pipetta 
3 db üvegcse (műanyag) 
1 db kanál (műanyag)  
Cikkszám: BD86468 

29.900 Ft

3 db osztott Petricsésze 
1 hőmérő 
1 db cseppentőflakon 
1 db spriccflakon 
3 db gyűjtőüvegcse 
1 db nagyító 10x 
1 nagy tárolóláda

BORSZESZÉGŐ ÜVEG KOMPLETT 
1 db-ot tartalmaz, 150 ml. 
Cikkszám: 630000100 

10.210 Ft

DUPLA SPATULA 
1 db-ot tartalmaz. Rozsdamentes acél 210 mm. 
Cikkszám: 231- 1027 

1.500 Ft

CSEPPENTŐ FLAKON, 50 ML 
50 ml, plusz folyadékok hozzáadásához
Cikkszám: BD86029 

1.290 Ft
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KÉMCSŐÁLLVÁNY 
Erős műanyagból, 6 kémcső 
számára, valamint 6 pálca szárítására. 
Cikkszám: BD85694 

3.900 Ft

KÉMCSÖVEK FORGÓVÁZON 
14 kémcső forgóállványon (kémcső átm. 2,4 cm) magassága: 10,5 cm. 
Műanyag dugóval lezárható minden kémcső. A kémcsövek kiváló minő-
ségű törhetetlen műanyagból készülnek. 
Cikkszám: BD52102 

6.140 Ft

FŐZŐPOHÁR ALACSONY KIÖNTŐVEL BEOSZTÁSSAL 
5 db-os kiszerelés  
100 ml   
Cikkszám:  213-0328KLT    3 390 Ft 
150 ml   
Cikkszám:  213-0329KLT    3 900 Ft 
250 ml   
Cikkszám:  213-0330KLT    4 290 Ft

KÉMCSŐ PEREM NÉLKÜL KÉSZLET 
25 db-ot tartalmaz  
16/150/0.9mm   
Cikkszám: HIRS9270115KLT    1 990 Ft 
16/160/0.9mm   
Cikkszám: HIRS9270116KLT    1 790 Ft 
18/180/0.9mm   
Cikkszám: HIRS9270118KLT    3 590 Ft

ÓRAÜVEG   
Átmérő: 
60mm   
Cikkszám:  610410040    650 Ft 
80mm   
Cikkszám:  610410140     700 Ft

100mm   
Cikkszám: 610410320        950 Ft 
140mm   
Cikkszám: 63 .952430110   1.250 Ft

KÉMCSŐFOGÓ FA HAGYOMÁNYOS FORMA, KÉSZLET 
2 db-ot tartalmaz 
Cikkszám: 212-6506KLT 

1.200 Ft
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ÓRIÁS LABORCSOMAG - OSZTÁLY KÉSZLET VEGYSZEREKKEL 
A Kémia labor C3000 extra nagy készletével összesen 333 érdekes kísérlet végeztető el, amikhez olyan speciális igényű eszközök kellenek, mint szorító fém-
gyűrű, porcelán tégely vagy üveg lombik. A segítségével nehezebben érthető, magasabb szintű kémiát tanuló gyerekeknek is kihívás a kísérletezés. 
 
Tartalma: 
8 db kémcső 
Pipetták 
Nátrium- hidrogén-szulfát 
Nátrium-karbonát 
Kálium hexaciano-ferrát (II) 
Kalcium-hidroxid 
Ammónium-vas (III)- szulfát 
Ammónium-klorid 
Réz (II) - szulfát 
Lakmusz por 
Hexametilén-tetramin 
Nátrium bikarbonát

Cikkszám: BD_Q1680

150.000 Ft

Borkősav 
Luminol előkészítő 
Kálium hexaciano-ferrát (III) 
Kalcium-szulfát 
Vasreszelékek (vaspor) 
Kálium-permanganát előkészítő 
Aktív szén 
Ammónium-karbonát 
Kálium-jodid 
Kálium-bromid 
Kálium-permanganát 
Nátrium-tioszulfát

Kén 
Cink por 
Kád 
2 db mérő csésze 
2 db kupak/fedél 
Kémcsőállvány 
Mérőkanál 
Kémcsőmosó kefe 
Szénszál 
Műanyag-medence 
Biztonsági fedélnyitó


