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Zoologia

733398� 259,90�zł�

733393� 39,90�zł 733391� 39,90�zł�

Wymiary: 9,5 x 9,5 x 2,7 cm

Wymiary: 4,5 x 3 x 1,6 cm Wymiary: 4,5 x 3 x 2,5 cm

Kolekcja 7 owadów w pleksi

Mrówka w pleksi Osa w pleksi

733394� 189,90�zł733396� 129,90�zł�

733395� 189,90�zł�

Wymiary: 16,5 x 7,8 x 2,5 cmWymiary: 7,5 x 7,5 x 1,6 cm

Wymiary: 16,5 x 7,8 x 2,5 cm

6 rodzajów pożytecznych owadów w pleksiWażka w pleksi

6 rodzajów szkodników w pleksi

733390� 39,90�zł�
Wymiary: 4,5 x 3 x 2,5 cm

Konik polny w pleksi

733392� 99,90�zł
Wymiary: 7,3 x 4 x 1,5 cm

Tarantula w pleksi

Kolekcje owadów i zwierząt w pleksi
Prawdziwe okazy umieszczone w pleksi. Bardzo przydatna pomoc dydaktyczna, ułatwiająca realizację programu z zakresu biologii 
obowiązującego na różnych poziomach nauczania. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu pozwala nauczycielom na zaprezentowa-
nie charakterystycznych cech budowy zwierząt. Okaz można obserwować z każdej strony bezpiecznie, a jednocześnie w poczuciu 
nawiązania autentycznego kontaktu z żywym organizmem zatrzymanym w czasie. 
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Zoologia

733389� �999,90�zł�
Wymiary: 48 x 39 x 6 cm

Królestwo zwierząt - kolekcja w pleksi
Prawdziwe okazy 27 różnych gatunków zwierząt umieszczone w trwałej i praktycznej walizce z rączką. Wyselekcjonowana kolekcja 
zoologiczna zwraca uwagę uczniów na niezwykłą różnorodność w królestwie zwierząt. Przedstawicieli poszczególnych gatunków za-
konserwowano w przezroczystym pleksi. Okazy można obserwować z każdej strony bezpiecznie, a jednocześnie w poczuciu nawią-
zania autentycznego kontaktu z żywym organizmem zatrzymanym w czasie. Zastosowanie pleksi zwiększa trwałość produktu, pozwa-
lając nauczycielom na korzystanie z tej samej pomocy dydaktycznej przez wiele lat.

Walizka kryje 27 okazów zatopionych w osobnych sztabkach: nietoperz, ważka, motyl, biedronka, pszczoła, krykiet, fartuch, chrząszcz 
gnojowy, mrówka, konik polny, mucha domowa, skorpion, karaluch, stonoga, dżdżownica, modliszka, cykada, motyl, pająk, żółw, kijan-
ka i żaba, ryby, krab, koncha, rozgwiazda, krewetki, muszle. 

Pracow
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Zoologia

SE3237� 399,90�zł

SE3240� 349,90�zł�

SE3239� ��329,90�zł

SE3238� 329,90�zł�

Wymiary: 9 x 13,5 x 2,5 cm

Wymiary: 19,5 x 8,5 x 4 cm

 Wymiary: 20 x 9 x 4 cm

Wymiary: 9,5 x 14 x 4 cm

Wymiary pleksi: 19,5 x 8,5 x 4 cmWymiary pleksi: 16,5 x 6 x 2,5 cm

Szkielet gołębia

Szkielet szczura

Szkielet ryby

Szkielet żaby

SE3236� 349,90�zł�SE3230� 349,90�zł�

Szkielet królikaSzkielet jaszczurki
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Zoologia

733400� 269,90�zł�

733397� 269,90�zł

733403� 289,90�zł�

733401� 219,90�zł�

733399� 259,90�zł�

733402� 379,90�zł�

Wymiary: 8,2 x 8,2 x 2 cm

Wymiary: 13,8 x 6,3 x 2 cm

Wymiary: 19 x 10,5 x 3 cm

Wymiary: 9,6 x 9,6 x 3 cm

Wymiary: 21,5 x 8,5 x 1,5 cm

Wymiary: 19 x 10,5 x 3 cm

Ryba i szkielet ryby w pleksi

Żaba i szkielet żaby w pleksi

Szczur i szkielet szczura w pleksi

Ptak i szkielet ptaka w pleksi

Kolekcja 8 motyli w pleksi

Jaszczurka i szkielet jaszczurki w pleksi

Pracow
nia biologiczna
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Zoologia

SE3225� 149,90�zł�

721998� 199,90�zł�

722000� 199,90�zł�

713626� 199,90�zł�

721997� 99,90�zł�

722001� 189,90�zł�

 

 

Wymiary: 62 x 20,5 x 38,5 cm

 

Wymiary: 12 x 12 x 30 cm

Wymiary: 57 x 20 cm

DNA – model
Schematyczny model struktury po-
dwójnej helisy. Kwasy nukleinowe 
składają się z barwnego tworzywa 
sztucznego, grup fosforanów i wią-
zań wodorowych. Adenina (A), ty-
mina (T), guanina (G), cytozyna (C), 
deoksyryboza (D) i pierwiastek fos-
foru (P) wyróżniono różnymi kolo-
rami, co jest pomocne w nauce 
i nie odzwierciedla stanu faktycz-
nego.

Struktura białka
Kolorowy model fragmentu białka 
przedstawia budowę przestrzen-
ną struktury drugorzędowej (he-
lisa alfa). Zastosowanie różnoko-
lorowych kulek pozwala na szyb-
kie wyróżnienie z modelu atomów 
wchodzących w skład wiązania 
peptydowego -CONH- : wodoru 
(pomarańczowe), tlenu (jasnonie-
bieskie), azotu (granatowe) i węgla 
(czarne). Zielonymi kulami ozna-
czono reszty aminokwasów. Mo-
del prezentuje też w uproszczonej 
formie wiązania wodorowe mię-
dzy wodorem i tlenem wchodzą-
cymi w skład różnych grup amido-
wych, któremu to połączeniu biał-
ko zawdzięcza złożoną strukturę.

Model  szarańczy
Model przedstawiający szczegółowo budowę zewnętrzną i we-
wnętrzną szarańczy.

Komórka zwierzęca
Jednoczęściowy model komórki 
zwierzęcej, umieszczony na pod-
stawie.

Model owczej nogi
Naturalnej wielkości model owczej 
nogi zamieszczonej na podstawie, 
stanowi doskonałą pomoc  uzu-
pełniającą na lekcjach biologii.

Model dżdżownicy
Model dżdżownicy z otwartym 
płaszczem mięśniowo-skórnym. 
Dokładnie obrazuje cechy seg-
mentacji ciała oraz narządy we-
wnętrzne w trójwymiarze.
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Zoologia

 

Żaba. Cykl życia
Magnetyczny model prezentujący cykl życia żaby (od jajka, przez 
kijankę, po dorosłą żabę).

Motyl. Cykl życia 
Magnesy z realistycznymi ilustracjami prezentują 9 etapów cyklu 
życia motyla.

739706� ��99,90�zł�

Komórka zwierzęca - model z pianki 
Miękka komórka piankowa dzieli się na pół, pokazując kluczowe 
części komórki zwierzęcej, w tym jądro, jąderko, wakuole, centrio-
le, błonę komórkową i inne. Jedna półkula jest oznaczona częścia-
mi komórki; druga zawiera tylko litery, dzięki czemu jest to natu-
ralne narzędzie dydaktyczne.

Indeks Cena

Motyl. Cykl życia SE0483 99,90 zł
Zestaw tablica magnetyczna + cykl życia 
motyla 740762 339,90 zł

Zestaw tablica magnetyczna + 3 cykle 
życia: żaby, motyla, roślin 740764 519,90 zł

Indeks Cena

Żaba. Cykl życia 709915 99,90 zł
Zestaw tablica magnetyczna + cykl życia 
żaby 740761 339,90 zł

Zestaw tablica magnetyczna + 3 cykle 
życia: żaby, motyla, roślin 740764 519,90 zł

Pracow
nia biologiczna


