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Wirtualne laboratorium 
przedmiotowe 
Biologia, Chemia, Fizyka

Zestaw 534 multimedialnych ilustracji 
z biologii, chemii, fizyki.

Ilustracje przygotowane zostały 
w formacie PDF, dzięki temu można je 
przesłać bezpośrednio do uczniów, jak 
i zamieścić na szkolnej platformie online. 

Unikalną cechą zestawu jest dostępność 
ilustracji w trzech różnych wersjach:

ilustracji bazowych,
ilustracji wraz z opisem, 
ilustracji do przeprowadzenia ćwiczeń 
sprawdzających wiedzę uczniów.

Nowoczesne technologie 3D w Aktywnej Szkole

Eduterapeutica Nastolatki
Specjalne Potrzeby 
Edukacyjne 15-17 lat

230 interaktywnych gier, zabaw 
i ćwiczeń komputerowych na różnych 
poziomach trudności nawiązujących 
do gier komputerowych.
315 kart pracy.
Długopis Banach 3D wraz 
z materiałem do druku.
Poradnik metodyczny.

Nr 1dla szkołyśredniej

990 zł brutto 
Licencja otwarta dla szkoły 

Karty można również wydrukować.

1290 zł brutto 
Licencja otwarta dla szkoły 



Wirtualne laboratorium inżynierskie Banach Smart 3D jest pierwszym krokiem do stworzenia nowoczesnej pracowni druku 
3D w szkole. Wykorzystując druk 3D, Twoja szkoła będzie kształcić inżynierów przyszłości – zastosowanie druku 3D umoż-
liwia przeprowadzenie nieszablonowych lekcji wprowadzając na nie elementy projektowania. Stworzone przez uczniów                    
modele 3D z powodzeniem pomogą w prowadzeniu zajęć przedmiotowych, co przełoży się na lepsze wyniki z egzaminów 
i sprawdzianów. 

Dane techniczne drukarki Banach Smart 3D:
technologia FDM,
dostępne materiały: PLA,
pole robocze: 12 cm x 12 cm, wysokość do 12 cm,
średnica dyszy: 0,4 mm,
grubość warstwy regulowana od 0,05 mm,
wymiary drukarki: 25 cm x 25 cm x 27 cm,
głowica z wymiennymi dyszami,
układ chłodzenia głowicy,
wysokość warstwy: 0,1 mm–0,3 mm,
3 punktowe poziomowanie stołu manualne,
waga: 5kg,
dołączone oprogramowanie do projektowania                   
i druku 3D,
dostęp do biblioteki 500 gotowych projektów                
druku 3D stworzonych na potrzeby edukacji.

narzędzie do
projektowania

gotowy 
wydrukowany 

projekt

Wirtualne laboratorium inżynierskie Banach Smart 3D zawiera:
drukarkę Banach Smart 3D – 7 sztuk,
oprogramowanie do projektowania 3D – Tinkercard, Fusion 360, OnShape,
oprogramowanie do przystosowania projektów znalezionych w sieci pod drukarki 3D,
dostęp do biblioteki projektów edukacyjnych Banach 3D,
7 rolek filamentu w różnych kolorach,
szkolenie techniczne z ekspertem druku 3D oraz filmy instruktażowe.

Długopisy Banach 3D rozwijają 
kreatywność, innowacyjność 
oraz tzw. transversal skills 
– są to kluczowe kompetencje 
w rozwijającym się 
społeczeństwie XXI wieku.

Zestaw zawiera: 
       długopis 3D – 6 sztuk, 
       powerbank – 6 sztuk.

Wirtualne laboratorium inżynierskie 
Banach Smart 3D

Cena zestawu 

17 500 zł brutto 

135 zł brutto

2 990 zł brutto

Zestawdla całej klasy

7
sztuk



Wirtualne laboratorium 
inżynierskie Banach 3D zawiera:

drukarkę Banach 3D – 1 sztuka,
długopisy Banach 3D z powerbankami – 18 sztuk (3 walizki),
oprogramowanie do projektowania 3D – Tinkercard, Fusion 360, OnShape,
oprogramowanie do przystosowania projektów znalezionych w sieci pod drukarki 3D,
dostęp do biblioteki projektów edukacyjnych Banach 3D,
4 rolki różnokolorowego filamentu przeznaczonego dla drukarek,
400 metrów kolorowego filamentu do długopisów 3D,
szkolenie techniczne z ekspertem oraz filmy instruktażowe, 
Wirtualne Laboratorium Przedmiotowe Biologia, Fizyka, Chemia.

Wirtualne laboratorium inżynierskie Banach 3D pomogą zdobyć wiedzę oraz praktykę na nowoczesnych zajęciach                                  
w cyfrowej szkole, która bazuje na TIK. Wirtualne laboratorium oparte jest na metodzie projektu, polegającej na samodziel-
nej realizacji zadań. Poznając tajniki projektowania młodzież zdobywa nowe kompetencje cyfrowe, społeczne oraz twórcze, 
które są niezbędne w otwartym, nowoczesnym oraz innowacyjnym społeczeństwie XXI wieku.

Dane techniczne drukarki Banach 3D:
technologia FDM,
dostępne materiały: PLA,
pole robocze: 20 cm x 20 cm, wysokość do 18 cm,
średnica dyszy: 0,4 mm,
grubość warstwy regulowana od 0,05 mm,
wymiary drukarki: 44 cm x 42 cm x 42 cm,
podgrzewany stół roboczy,
głowica z wymiennymi dyszami,
układ chłodzenia głowicy,
wysokość warstwy: 0,1 mm – 0,3 mm,
3 punktowe poziomowanie stołu półautomatyczne,
waga: 9kg,
dołączone oprogramowanie do projektowania i druku 3D,
dostęp do biblioteki 500 gotowych projektów                        
druku 3D stworzonych na potrzeby edukacji.

narzędzie do projektowania

gotowy 
wydrukowany 
projekt

Wirtualne laboratorium inżynierskie 
Banach 3D

modele wydrukowane za pomocą drukarki Banach 3D

Cena zestawu 

17 500 zł brutto 

Zestawdla całej klasy
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Skorzystaj z naszego
12-letniego doświadczenia w edukacji!

Joanna Wachowiak
Menedżer ds. nowych rozwiązań 

w edukacji
 +48 603 076 036

joanna.wachowiak@eisystem.pl

Agata Łysik
Regionalny przedstawiciel

ds. nowych rozwiązań w edukacji
+48 690 148 670

agata.lysik@eisystem.pl

Patryk Cichoracki
Menedżer 

ds. rozwoju produktu
+48 61 817 50 50

patryk.cichoracki@eisystem.pl

Pracownia Banach 3D
Zestaw zawiera:

monitor Promethean ActivPanel 75’’ 
4K z Androidem 8.0 Oreo + moduł WI-FI
Uchwyt ścienny do montażu monitora
+ okablowanie,
zestaw: komputer PC ADAX Libra 
+ monitor + klawiatura i mysz,
+ słuchawki z mikrofonem,
drukarka Banach 3D wraz z zestawem
8 filamentów,
Multimedialne Ilustracje Przedmiotowe 
Biologia Ponadpodstawowa,
Multimedialne Ilustracje Przedmiotowe 
Fizyka Ponadpodstawowa,
Multimedialne Ilustracje 
Przedmiotowe Chemia 
Ponadpodstawowa,
szkolenie online dla nauczycieli 
z oprogramowania,
oprogramowanie do obsługi 
monitora i prowadzenia lekcji 
ActivInspire Professional w języku 
polskim (licencja wieczysta 
na urządzenia typu pc, laptop),
oprogramowanie do prowadzenia 
lekcji, bezprzewodowych ankiet 
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
uczniów – ClassFlow Desktop oraz 
ClassFlow Online w języku polskim,
usługa instalacji, uruchomienia, integracji 
z infrastrukturą szkolną i szkolenia dla nauczycieli,
3 lata gwarancji na monitory dotykowe, 
dostęp do bezpłatnych szkoleń Promethean,
certyfikat Aktywnej Szkoły z Promethean.

Cena zestawu 

17 500 zł brutto 
Licencja otwarta dla szkoły 

www.aktywnatablica.eisystem.pl


