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Tablica interaktywna 
ésprit MT Pro+ 80”
• technologia podczerwieni
• obsługa multigestów do 16 

użytkowników jednocześnie

Optoma X330UST 
Projektor do ultra bliskiej projekcji 
z uchwytem

Zestaw głośnikowy  
ésprit sound

Tablica interaktywna 
ésprit DT 80”
• technologia optyczna
• obsługa multigestów
• ceramiczna powierzchnia 

z dożywotnią gwarancją

Epson EB-680 
Projektor do ultra bliskiej 
projekcji z uchwytem
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612zł
cena

346zł
cena

701zł
cena

323zł
cena

712zł
cena

Tablica rozkładana typu tryptyk
Tablica o wymiarach 170 × 100 x 340cm
Wysokiej jakości tablica rozkładana kredowa 
lub suchościeralna z powierzchnią
lakierowaną lub ceramiczną (P3)  
o właściwościach magnetycznych.

Tablice szkolne
Tablica o wymiarach 170 × 100 cm
Powierzchnia lakierowana magnetyczna (kredowa lub 
suchościeralna). Rama aluminiowa UKF wykończona 
popielatymi narożnikami. Półka o długości 30 cm.

Flipchart office PRO 
Tablica o wymiarach 70 × 100 cm
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, 
lakierowana. Półka na przybory. Uniwersalny 
uchwyt zaciskowy do bloków A1 lub EURO. 
Podstawa jezdna – kółka z blokadą

Flipchart Classic 
Tablica suchościeralna lakierowana 
magnetyczna. Podstawa trójnożna  
o regulowanej wysokości do 186 cm.
Dwa aluminiowe ramiona  
do zawieszenia arkuszy papieru.

Tablica obrotowo-jezdna 
w ramie UKF 
Tablica o wymiarach 170 × 100 cm Dwustronna tablica 
obrotowa (360° wokół osi poziomej). Powierzchnia 
magnetyczna: ceramiczna lub lakierowana  
(kredowa lub suchościeralna) w ramie aluminiowej UKF.

984zł
cena

444zł
cena

922zł
cena
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2754zł
cena

146zł
cena

84zł
cena

Zestaw mebli KASIA
• Meble wykonane są z płyty laminowanej  

o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1.
• W wersji standardowej podstawowym kolorem jest buk. 
• Szafki i biurka mają niezawodne zamki patentowe 

i okucia meblarskie renomowanych firm.

Krzesło szkolne  
regulowane ZBYSZEK
Konstrukcja krzesła:
• górna rura owalna 20x38 mm
• dolna rura owalna 15x30 mm

Zakres regulacji: 3-4, 5-6

Krzesło szkolne  
LOLEK
Konstrukcja krzesła: rura Ø 25 mm
Rozmiar 5,6

265zł
cena

Tablica obrotowo-jezdna 
w ramie UKF 
Tablica o wymiarach 170 × 100 cm Dwustronna tablica 
obrotowa (360° wokół osi poziomej). Powierzchnia 
magnetyczna: ceramiczna lub lakierowana  
(kredowa lub suchościeralna) w ramie aluminiowej UKF.

Stół szkolny 
regulowany FILIP II
Konstrukcja stołu: górna rura okrągła Ø 25 mm,
• dolna rura okrągła Ø 35 mm, podstawa 40x25 mm
• Wymiary blatu: 1300x500 mm
Zakres regulacji: 2-6, 3-7

Stół szkolny OS2
Konstrukcja stołu:
• rura kwadratowa 25x25 mm
• Wymiar blatu: 1300x500 mm
Rozmiar 5, 6 ,7 134zł

cena
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Mapa polityczna 
świata  1 : 26 000 000
• Format mapy - 160 x 120 cm

Szkielet człowieka 
180 cm
• Model ludzkiego szkieletu naturalnej 

wielkości, wykonany z trwałego 
tworzywa sztucznego,

• ze zdejmowanymi kończynami 
górnymi, dolnymi i czaszką. 
Umieszczony na stelażu jezdnym. 
Wysokość modelu ze stelażem 180 cm

Mikroskop BioLight 300
• mikroskop ze szklaną optyką,  

zakresem powiększeń 40x-400x
• stolikiem mechanicznym, z możliwością  

precyzyjnego przesuwu preparatu  
i wbudowanym zasilaniem bateryjnym

• własnym zestawem narzędzi i szkiełek  
do wykonywania preparatów

PZS „CEZAS” sp. z o.o. 
al. Solidarności 15 
15-751 Białystok

tel.: 85 66 28 920 
fax:  85 66 28 923 
cezas@cezas.pl

Zestaw do wizualizacji  
linii pola magnetycznego
W skład zestawu wchodzą magnesy ferrytowe: 
sztabkowy oraz podkowiasty.  
Płaskie, pleksiglasowe zamknięte naczynko 
o wymiarach 15,5 cm na 9 cm i grubości 1 cm, 
wewnątrz którego w specjalnym oleju zawieszone są 
ferromagnetyczne opiłki.

750zł
cena

220zł
cena

320zł
cena

205zł
cena


