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UaB „mokslo technologijos“ – ilgametę darbo patirtį su ugdymo įstaigomis turinti įmonė, 
kuri specializuojasi inovatyvių ugdymo technologijų ir priemonių tiekimo, konsultavimo ir diegimo 
srityse. Įmonėje dirba kompetetinga komanda, galinti suteikti profesionalias konsultacijas mokymo 
technologijų ir priemonių pasirinkimo bei pritaikymo, individualiems ugdymo poreikiams, klausimais.

UAB „Mokslo technologijos“ atstovauja pasaulinius lyderius mokymo technologijų ir sveikos gyven-
senos ugdymo srityse - Vernier, Health Edco, Cornelsen Experimenta,  Frederiksen, 3B Scientific...

misija
Pateikti naujas mokymo technologijas, praplėsti mokymo ir mokymosi galimybes, padėti kurti 
saugią ir sveiką aplinką. 

Naujausių mokymo 
technologijų pristatymas, 
diegimas

Konsultavimas pasirenkant 
mokymo priemones

Pedagogų ir sveikatos įstaigų specialistų 
apmokymas dirbti su technologiškai
pažangia įranga

Sveikos gyvensenos 
ugdymas

Ugdančių prevencinių 
priemonių tiekimas

Ugdymo klasių 
įkūrimas

Sveiko gyvenimo būdo 
propagavimas, viešinimas

Paskaitų, seminarų 
organizavimas

veiklos sritys
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Eksperimentų rinkinys su svirtimi, skriemuliu ir magnetais

4 - 7 
metai

Svirtis, skriemulys ir magnetas - kažkas judančio! Šis rinkinys yra apie jėgas, su kuriomis vaikai susiduria 
kasdieniniame gyvenime. Jie nustebs atradę, kur yra paslėptas svertas, kaip sukasi skriemulys ir koks yra 
magnetinių jėgų poveikis.

eksperimentų temos: Kas sunkesnis? Magnetinė jėga, pusiausvyra, elastingumas ir kt.     
                                                                                                        

rinkinyje: ne mažiau kaip 13 eksperimentų aprašai, instrukcijų kortelės lietuvių kalba.

85025

242,40 €

Šviesos ir garso eksperimentų rinkinys

4 - 7 
metai

Šviesa ir garsas - tikrai įdomu! Šis rinkinys leis vaikams tyrinėti ir sužinoti viską apie šviesą ir garsą. Jie patirs, kad 
šviesa yra spalvota, ir nustebs, kad garsas gali būti ne tik girdimas, bet ir matomas. 

eksperimentų temos: šviesa ir šešėliai, šviesos spalvos, spalvų maišymas, garsą galima išgirsti ir pamatyti, 
žemi ir aukšti tonai, vibracijų garsas ir kt.

rinkinyje: ne mažiau kaip 13 eksperimentų aprašai, instrukcijų kortelės lietuvių kalba.

85022

242,40 €



6

Gamtos ir aplinkos tyrimų rinkinys

4 - 7 
metai

Šio rinkinio eksperimentai atskleis sąveiką tarp gyvosios ir negyvosios gamtos bei kaip žmonės įtakoja aplinką ir 
gali prisidėti prie jos saugojimo. Eksperimentų metu atliekami gamtos stebėjimo tyrimai ir mokslinės užduotys 
pagal vaikų amžių. 

eksperimentų temos: augalai auga iš sėklų, augalai ir šviesa, gyvūnai gyvena visur, gamtos ciklai, žemės sandara, 
vanduo ir vėjas ir kt.

rinkinyje: daugiau nei 30 eksperimentų aprašai, instrukcijų kortelės lietuvių kalba. 
242,40 €

85023

Vandens ir oro eksperimentų rinkinys 

4 - 7 
metai

Vanduo ir oras - tai ypatinga! Rinkinys skirtas sužinoti viską apie vandenį, orą bei su jais susijusius reiškinius. Tai 
sužadins vaikų norą domėtis gamtos mokslais, jie taps mažaisiais mokslininkais.

eksperimentų temos: vandens sukuriama jėga, kaip vanduo gali perduoti energiją, kaip vanduo gali sukti ratus, 
oro sukuriama jėga, vėjo energija ir kt.

rinkinyje: ne mažiau nei 12 eksperimentų aprašai, instrukcijų kortelės, 
priemonių kortelės lietuvių kalba.

242,40 €

85021
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Magnetų ir kompasų rinkinys

1 - 6 
klasei

Eksperimentuodami vaikai sužinos apie magnetų savybes, išmoks nustatyti Šiaurės ir Pietų polius. Taip pat sužinos 
apie kompasų rūšis ir patys galės susimontuoti savo kompasą bei jį panaudoti.

eksperimentų temos: magnetai ir geležis, magnetų rūšys, magnetinė jėga, kaip pasidaryti magnetą, kompasai ir 
jų rūšys ir kt.

rinkinyje: priemonės 24 darbo vietoms ir 24 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
630,50 €

31756

Elektros eksperimentų rinkinys

5 - 7
metai

Elektra - tikrai įspūdinga!
Eksperimentuojant vaikams taps aišku, kad elektra naudojama beveik visose gyvenimo srityse. Žaidimo metu 
vaikai patirs, kaip sukuriamas elektrostatinis krūvis bei išmoks sujungti elektros grandinę. 

eksperimentų temos: elektrostatinis krūvis, elektros grandinė, laidininkai ir izoliatoriai, lygiagretus jungimas ir kt.

rinkinyje: ne mažiau kaip 9 eksperimentų aprašai, mokytojo vadovas, instrukcijų kortelės.

185,40 €

85026
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Garso eksperimentų rinkinys

2 - 6 
klasei

Šis rinkinys gali būti naudojamas pamokose kalbant apie fizines garso savybes, taip pat muzikos ir kalbų pamokose. 
Vaikai išmoks klasifikuoti garsus ir triukšmus bei juos vardinti, mokysis atskirti panašius garsus.

eksperimentų temos: garsų pažinimas, garso greitis, garso perdavimas, garsų tonų pažinimas, vibracijų pamaty-
mas, išgirdimas ir pajautimas ir kt. 

rinkinyje: priemonės 25 darbo grupėms ir 24 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
Papildomai reikalinga: vienas ar du CD grotuvai.

656,00 €

31720

Plūduriavimo ir skendimo 
eksperimentų rinkinys

2 - 6 
klasei

Šis rinkinys leidžia vaikams stebėti svarbiausius plūduria-
vimo ir skendimo reiškinius.  
        

eksperimentų temos: Kodėl skęsta laivai? Iš ko daromi 
laivai ir valtys? Skirtingų medžiagų palyginimas: kodėl 
vienos skęsta, kitos plūduriuoja ir kt.

rinkinyje: priemonės 14 darbo vietų ir 
19 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

534,80 €

31900
Vandens tiekimo 
demonstracinis rinkinys

2 - 6 
klasei

Šis demonstracinis rinkinys leis suvokti, kaip veikia van-
dens tiekimo sistema, kokie elementai joje yra ir kas yra 
labai svarbu, kokia vandens bokšto funkcija ir jo, kaip 
rezervuaro, panaudojimas. 

rinkinyje: priemonės demonstracijai.

596,00 €

8231
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Vandens tiekimo ir valymo eksperimentų rinkinys

2 - 6 
klasei

Vanduo yra gyvybiškai svarbus gyvūnų, augalų bei mūsų gyvenime. Eksperimentai padės vaikams suprasti van-
dens ciklą: iš kur vanduo yra kilęs,  kaip jis pasiskirsto, kur ir kaip naudojamas ir kaip jis vėl sugrįžta atgal į ciklą.    
eksperimentų temos: vandens skvarba dirvožemyje, smėlio ir žvyro filtrai vandens 
valymui, užteršto vandens poveikis augalijai, mechaniniai vandens valymo etapai ir kt.

rinkinyje: priemonės 24 darbo vietoms ir 22 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.    
389,20 €

31802

Vėjo ir orų stotelė

2 - 6 
klasei

Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu vaikai išmoks atpažinti ir išmatuoti įvairius vėjo ir oro reiškinius, skaityti ir 
naudotis įvairiais orų simboliais, kurie yra naudojami oficialiose orų prognozėse.      
                                  

eksperimentų temos: temperatūros matavimas, kas yra krituliai ir kaip juos matuoti, debesuotumas, vėjo kryptis 
ir stiprumas, orų prognozės, stebėjimas ir kt.

rinkinyje: priemonės 33 darbo vietoms ir 25 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

698,80 €

8959
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Elektros grandinės

2 - 6 
klasei

Šis rinkinys padeda paaiškinti, kaip naudojama elektros energija šviesos, šilumos gamybai ir judėjimui. Vaikai taip 
pat sužinos, kad elektra gali tekėti  tik tam tikromis sąlygomis.

eksperimentų temos: atviros ir uždaros grandinės, nuoseklios ir lygiagrečios jungtys, elektrai laidžios ir nelaidžios 
medžiagos, elektros srovės grėsmės, kaip elektra atkeliauja į namus.

rinkinyje: priemonės 33 darbo vietoms ir 27 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

31772

527,60 €

Pradinės chemijos rinkinys

1 - 6 
klasei

Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu mokiniai galės atlikti  įvairių skirtingų medžiagų tirpumo vandenyje ir kituose 
skysčiuose tyrimus.                                                                   

eksperimentų temos: tirpumas vandenyje, atbulinės eigos tirpinimo procesas per kristalizaciją, 
pokyčių ir klampumo tyrimai, dujų susiformavimo procesas vandenyje ir kt.      

rinkinyje: priemonės darbui net su 6 grupėmis ir 10 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 705,90 €

90350
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Pradinis optikos eksperimentų rinkinys

2 - 6 
klasei

Su šiuo rinkiniu vakai galės tyrinėti optikos reiškinius. Jie ras atsakymus ar gali šviesa užeiti už kampo, ar yra spal-
votų šešėlių, kodėl naktį yra tamsu ir į daugelį kitų jiems įdomių klausimų!

eksperimentų temos: žmogaus akys, stebėjimo laukas, matymas tamsoje, optinės iliuzijos, atspindžiai, šešėliai ir 
jų žaidimas, spalvos ir kt.

rinkinyje: priemonės 22 darbo vietoms ir 14 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

656,00 €

31749

Eksperimentų rinkinys „Svarstyklės ir pusiausvyra“

2 - 6 
klasei

Eksperimentų rinkinys apie pagrindinius pusiausvyros dėsnius ir naudojimąsi įvairiomis svarstyklėmis. 

eksperimentų temos: pusiausvyros dėsniai, bendroji matavimo sistema ir jos privalumai, skirtingų svarstyklių 
veikimas, skaičiavimai ir kt.

rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių arba 30 mokinių, ne mažiau kaip 7 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

698,80 €

31780
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Skirtingų transporto priemonių konstravimo rinkinys

Su šiuo rinkiniu lengvai galima sukonstruoti įvairias transporto priemones, modelius, aparatus - tokiu būdu su-
pažindinant vaikus su technikos pasauliu. Detalumas leidžia atkurti pilną modelių veikimą. Transporto priemones 
galima paleisti naudojant įdomias alternatyvias judėjimo sistemas, tokias kaip spyruoklės, strypai, guminės juos-
tos, burės ar balionai.

rinkinyje: priemonės 6 grupėms ir 40 modelių aprašai lietuvių kalba.

926,60 €

64433

Šilumos eksperimentų rinkinys

2 - 6 
klasei

Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu vaikai sužinos, kas yra termometras ir kaip jis veikia bei tyrinės garavimo ir 
kondensacijos procesus.

eksperimentų temos: termometras ir jo funkcijos, vandens šildymas ir šaldymas, Celcijaus skalė, skysčio virtimas 
garais, vandens garavimas ir išgarinimas, vandens ciklas, ar galima dujas paversti skysčiu ir kt.

rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių ir 13 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

535,10 €

31799

2 - 6 
klasei
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Oro eksperimentų rinkinys

2 - 8 
klasei

Vaikai dažniausiai galvoja, kad oras yra „nematomas niekas“. Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu vaikai galės 
mokytis apie orą ir suprasti, kad oras yra apčiuopiamas ir turi daug skirtingų savybių. Rinkinys taip pat yra puiki 
demonstracinė priemonė mokytojui.

eksperimentų temos: oro savybės, oro slėgis, vožtuvai, oro jėga, oro judėjimas, kaip oras padeda skristi ir kt.

rinkinyje: priemonės 31 darbo vietai ir 32 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

542,30 €

31710

Universalus gamtos mokslų eksperimentų rinkinys

2 - 8 
klasei

Šis rinkinys leidžia dviems ar trims vaikų grupėms atlikti įvairius gamtos mokslų eksperimentus, o mokytojai  gali 
naudoti jį demonstracijai.           

eksperimentų temos: jėga, energija, vanduo, elektros srovė, magnetizmas, oras ir garsas, šviesa, šiluma, augalija 
ir kt.

rinkinyje: priemonės 3 darbo grupėms, 101 eksperimento aprašai lietuvių kalba.

499,10 €

16300
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Mechanikos mini rinkinys
2 - 8 
klasei Rinkinys skirtas pagrindiniams mechanikos eksperimen-

tams atlikti. Jį sudaro 17 įvairių priemonių mechanikos 
eksperimentams atlikti pvz. dinamometras, skriemulys, 
svoriai su kabliukais ir t.t.

eksperimentų temos: jėgos poveikis, gravitacija ir jos 
matavimas, trinties jėga, skriemuliai, svirtys ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei,
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

142,60 €

16100

Oro ir vandens eksperimentų mini rinkinys
2 - 8 
klasei Šis vandens ir oro rinkinys yra skirtas oro ir vandens eks-

perimentams atlikti. Jį sudaro 20 skirtingų priemonių.

eksperimentų temos: vanduo gali išstumti orą, vanduo 
prieš orą, hidraulinis cilindro principas, vandens lygis, 
vanduo turi jėgos, U formos manometro principas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 27 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16102

99,50 €

Garso eksperimentų mini rinkinys
2 - 8 
klasei

Su šiame rinkinyje esančia įranga (garso dėžė, kamer-
tonas, mėgintuvėliai, garso plokštės,  guminiai žiedai, 
spyruoklinio plieno juostelės ir kt.), vaikai galės atlikti 
pagrindinius akustinius ir garso eksperimentus. 

eksperimentų temos: kas yra garsas,  ar galima pamatyti 
garsą, kaip garsas perduodamas, aukšti ir žemi tonai, akus-
tika, skambantis oras ir kt.      
                                                                                  

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
8 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16104

63,80 €

Šilumos eksperimentų mini rinkinys

Su rinkinyje esančiomis 22 priemonėmis (degikliu, 
žvakėmis, termometru, bimetalinėmis juostelėmis, 
dažais, kapiliarais, stiklo vamzdeliais, guminiais kamščiais, 
Erlenmejerio kolbomis ir kt.)  vaikai galės tyrinėti šilumą.

eksperimentų temos: kas yra termometras ir kaip jis 
veikia, šilumos sklidimas, metalo deformacija veikiant ši-
lumai, kondensacija ir garavimas, šilumos laidumas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
10 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16106

121,90 €

2 - 8 
klasei
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Elektros eksperimentų mini rinkinys

Rinkinys skirtas su elektra susijusiems eksperimentams 
atlikti. Komplekte rasite daug įvairių pagalbinių prie-
monių pvz. akumuliatorių, žibintų, vielos, kištukų, ir tt.

eksperimentų temos: elektros grandinės, elektros laidi-
ninkai, lygiagretus laidininkų jungimas, šilumos ir mag-
netinis poveikiai ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
11 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16120

178,30 €

2 - 8 
klasei

Optikos mini rinkinys
2 - 8 
klasei Su rinkinyje esančiomis 19 skirtingų priemonių (optinis 

pagrindas, lempa su atrama, baterijos, diafragma, 
išgaubti lęšiai ir kt.) vaikai galės atlikti pagrindinius op-
tikos eksperimentus.    
                                                              

eksperimentų temos: šviesos plėtimasis, šešėlis, atspin-
dys ir refrakcija, lęšiai ir kamera, mikroskopas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

138,50 €

16110

Magnetizmo/Elektrostatikos mini rinkinys
2 - 8 
klasei Su rinkinyje esančiomis 24 priemonėmis (kompasas, kor-

telės, magnetinės adatos, magnetai, geležies drožlės, 
maži automobiliai, zondų rinkinys, švytuoklės ir kt.) vai-
kai galės tyrinėti magentizmą ir elektrostatiką.

eksperimentų temos: magnetinės jėgos, ar gali magne-
tas plaukti, magnetinis laukas, 
elektroskopo modelis ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
17 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 94,20 €

16115

Biologijos eksperimentų mini rinkinys

Rinkinys skirtas biologijos eksperimentams atlikti. Ty-
rinėdami vaikai išmoks apie mus supančią augaliją ir 
gyvūniją, daryti herbariumus ir skaidres mikroskopui.                  

eksperimentų temos: gėlių ir kitų augalų dalių presavi-
mas, lapų formų skirtumų identifikavimas, 
augalų augimo stebėjimas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
9 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 71,30 €

16180
2 - 8 
klasei
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Vandens, oro ir dirvožemio 
tyrimo rinkinys  „EcoLabBox“

2 - 10 
klasei

EcoLabBox suteikia galimybę mokiniams atlikti vandens, 
oro ir dirvožemio tyrimus tiesiog gamtoje.     

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir ne mažiau kaip 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

218,90 €

537557
Žemės ir mėnulio judėjimo 
demonstracinis modelis Tellurium N

2 - 12 
klasei

Unikalus trimatis  mokomasis modelis, skirtas vaizdžiai 
pademonstruoti žemės ir mėnulio judėjimą.

pagrindinės temos: žemė kosmose kaip giroskopas, die-
na ir naktis įvairiose platumose, tropikai, metų laikai, 
mėnulio fazė, užtemimai potvyniai, geostacionarūs paly-
dovai ir kt.

rinkinyje: priemonės demonstracijai, 
pamokų aprašymai 13 temų. 787,20 €

31121

Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 

Su šiuo eksperimentų rinkiniu vaikai galės atlikti įvairius gamtos mokslų eksperimentus.

eksperimentų temos: oro jėgos ir tūris, vandens išgavimas, užterštumas, elektra, šiluma, magnetai ir kompasai, 
garsas, chemija, šviesa ir šešėliai, balansas, biologija, zoologija, botanika, žmogaus biologija.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 77 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 

31500

545,50 €

2 - 8 
klasei
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5 +
metai

101,00 €

Mokomasis rinkinys „Saulės sistema“

Mokomasis rinkinys, skirtas vaikus supažindinti su saulės 
sistema, skirtingomis planetomis.

rinkinyje: 11 pripučiamų dangaus kūnų, pamokų pasiū-
lymai, pūtimo pompa.

566130
Mini planetariumas 

Mokomasis rinkinys skirtas saulės sistemos demons-
tracijai. Modelyje planetos yra judančios ir sukasi aplink 
Saulę, o Mėnulis sukasi apie žemę. Saulės diametras: 
3,8 cm, maksimalus orbitos spindulys: 19 cm. 

rinkinyje: 8 planetos ir Mėnulio orbita, speciali į saulę 
įmontuota lemputė. Papildomai reikalingos baterijos.

57,20 €

560030

Skaičių blokai aritmetinių veiksmų 
ugdymui

5+
metai

Patyriminis mokymasis su kietmedžio skaičiais skait-
menų pažinimui ir aritmetinių veiksmų suvokimui. Žai-
dimas lavina matematikos įgūdžius: sudėties, daugybos, 
dalybos, trupmenų išaiškinimui, gerina atmintį ir žadina 
smalsumą mokslui. 

rinkinyje: 43 kietmedžio detalės – skaičiai. Papildomai 
galima įsigyti pamokų planus sudėčiai, dalybai, daugy-
bai, trupmenoms (anglų kalba). 

156,70 €

SumB
Grindų dėlionė iš skeleto dalių

Kol surenkama ši minkšta dėlionė, mokiniai susipažįsta 
su pagrindiniais žmogaus kaulais. Kai sujungiamos visos 
15 dėlionės dalys, galima atsigulti ant viršaus ir palyginti 
skeletą su savo pačių kūnais.

Matmenys: ilgis 1,2 m.

52,40 €

72026
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Laisvalaikio pramogų rinkinys

rinkinyje:    

     12 vnt. 10 cm pagalvėlių su polistirolo rutuliukais 
     6 vnt. apyrankių 
     6 vnt. 22 cm žaidimo aikštelių rutulių 
     6 vnt. 10 cm vilnos kamuoliukų 
     6 vnt. 23 cm skraidančių lėkščių
     6 vnt. žaidimo rinkinių su samteliais ir kamuoliukais
     6 vnt. lazdelių su juosta
     6 vnt. 61 x 91 cm dydžio tinklinių kamuolių krepšių
     Oficialaus dydžio krepšinio kamuolys
     Penkto dydžio amerikietiško futbolo kamuolys
     Oficialaus dydžio futbolo ir 
       tinklinio kamuoliai
     Parašiutas

50478
Magnetinis konstruktorius 

Magnetinis konstruktorius lavina 3D vaizduotę, kūry-
biškumą, moko pažinti formas ir fizikos pagrindus, 
ugdo koncentraciją, tikslumą, loginį mąstymą ir pade-
da skatinti bendradarbiavimą bei judesį.

Konstruktoriaus kubeliai yra pagaminti iš kokybiškos, 
minkštos medžiagos. Kiekvieno kubo šonuose yra po 
keturis magnetus, kurie leidžia kubus sujungti tar-
pusavyje ir taip sukonstruoti įvairius objektus.

Konstruktorių galite rinktis iš dviejų skirtingų dydžių – 
100 vnt, arba 150 vnt.

532,90 €
mažesnis 1799,00 € 
didesnis 2099,00 €

mažesnis Magk100
didesnis Magk150

Priemonė žaismingam programavimo pagrindų mokymui-
si, sukurta vadovaujantis Montessori pedagogine meto-
dika. Programavimo mokymasis sujungiamas su žaidimu. 
Žaidžiant ugdomas loginis mąstymas ir priežasčių bei 
pasekmių suvokimas per kūrybiškumą.

rinkinyje: robotukas „Kubiukas“, programavimo lenta, kili-
mėlis „Pasaulis“, istorijų knygelė (anglų k.), 16 sekos ele-
mentų. Prisijungimas per bluetooth. Papildomai reikalin-
ga: 6 AA maitinimo elementai.

Rinkinį galima papildyti įsigyjant skirtingų tematikų kili-
mėlių: „Didmiestis“, „Knibždanti pelkė“, „Kosmosas“, “Po-
liarinė ekspedicija“, „Senovės Egiptas“, „Žydrasis vande-
nynas“.

290,00 €

Programavimo robotukas 
„Kubiukas“ 001B

Kilimėlis „Knibždanti pelkė“  012A 44,30 € 

Kilimėlis „Didmiestis“ robotui 010A 44,30 € 

Kilimėlis „Kosmosas“  008A 44,30 € 

Kilimėlis „Poliarinė ekspedicija“ 011A 44,30 € 

Kilimėlis „Senovės Egiptas“ 007A 44,30 € 

Kilimėlis „Žydrasis vandenynas“ 009A 44,30 € 

Kilimėliai robotukui „Kubiukas“ 

3+
amžius
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Lavinamoji lėlė „Kas mano viduje“

Lavinamoji 46 cm ūgio minkšta lėlė, skirta žaismingai pažin-
ti žmogaus anatomiją. Lėlės viduje yra 7 žmogaus vidaus organai 
(9 cm dydžio), pilvelis užsegamas. Ji skleidžia garsą: širdis - tuksi, 
plaučiai - skleidžia kvėpavimo garsą. 

92,00 €

3830008
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Plūduriavimo ir skendimo eksperimentų rinkinys

2 - 6 
klasei

Šis rinkinys leidžia vaikams stebėti svarbiausius plūduriavimo ir skendimo reiškinius.       
   

eksperimentų temos: Kodėl skęsta laivai? Iš ko daromi laivai ir valtys? Skirtingų medžiagų palyginimas: kodėl 
vienos skęsta, kitos plūduriuoja ir kt.

rinkinyje: priemonės 14 darbo vietų ir 19 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

534,80 €

31900

Pradinės chemijos rinkinys

1 - 6
klasei

Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu mokiniai galės atlik-
ti  įvairių skirtingų medžiagų tirpumo vandenyje ir kituo-
se skysčiuose tyrimus.        
                                                            

eksperimentų temos:  tirpumas vandenyje, atbulinės ei-
gos tirpinimo procesas per kristalizaciją, pokyčių ir klampu-
mo tyrimai, dujų susiformavimo procesas vandenyje ir kt.                                                                              

rinkinyje: priemonės darbui net su 
6 grupėmis ir 10 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba. 705,90 €

90350 Magnetų ir kompasų rinkinys

1 - 6
klasei

Eksperimentuodami vaikai sužinos apie magnetų savy-
bes, išmoks nustatyti Šiaurės ir Pietų polius. Taip pat 
sužinos apie kompasų rūšis ir patys galės susimontuoti 
savo kompasą bei jį panaudoti.

eksperimentų temos: magnetai ir geležis, magnetų 
rūšys, magnetinė jėga, kaip pasidaryti magnetą, 
kompasai ir jų rūšys ir kt.

rinkinyje: priemonės 24 darbo vietoms 
ir 24 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 630,50 €

31756
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Šilumos eksperimentų rinkinys

2 - 6 
klasei

Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu vaikai sužinos, kas yra termometras ir kaip jis veikia bei tyrinės garavimo ir 
kondensacijos procesus.

eksperimentų temos: termometras ir jo funkcijos, vandens šildymas ir šaldymas, Celcijaus skalė, skysčio virtimas 
garais, vandens garavimas ir išgarinimas, vandens ciklas, ar galima dujas paversti skysčiu ir kt.

rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių ir 13 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

535,10 €

31799

Eksperimentų rinkinys „Svarstyklės ir pusiausvyra“

2 - 6 
klasei

Eksperimentų rinkinys apie pagrindinius pusiausvyros dėsnius ir naudojimąsi įvairiomis svarstyklėmis. 

eksperimentų temos: pusiausvyros dėsniai, bendroji matavimo sistema ir jos privalumai, skirtingų svarstyklių 
veikimas, skaičiavimai ir kt.

rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių arba 30 mokinių, ne mažiau kaip 7 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

698,80 €

31780

GAMTA IR žMOGuS 1
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Pradinis optikos eksperimentų rinkinys

2 - 6 
klasei

Su šiuo rinkiniu vakai galės plačiai tyrinėti optikos reiškinius. Jie ras atsakymus ar gali šviesa užeiti už kampo, ar yra 
spalvotų šešėlių, kodėl naktį yra tamsu ir į daugelį kitų jiems įdomių klausimų!

eksperimentų temos: žmogaus akys, stebėjimo laukas, matymas tamsoje, optinės iliuzijos, atspindžiai, šešėliai ir 
jų žaidimas, spalvos ir kt.

rinkinyje: priemonės 22 darbo vietoms ir 14 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

656,00 €

31749

Šviesos ir šešėlių eksperimentų rinkinys

2 - 6 
klasei

Rinkinys, tinkantis pirmajai pažinčiai su paprastais optiniais reiškiniais.  

eksperimentų temos: dienos šviesa ir nakties apšvietimas, objektai skleidžiantys šviesą, šviesos šaltiniai praeityje 
ir dabar, kada susidaro šešėlis ir kodėl jis juda, saulės laikrodžio sukonstravimas, šviesos atspindys, veidrodžiai ir 
veidrodžių vaizdai ir kt.

rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių, eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

518,70 €

31748
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Vėjo ir orų stotelė

2 - 6 
klasei

Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu vaikai išmoks atpažinti ir išmatuoti įvairius vėjo ir oro reiškinius, skaityti ir 
naudotis įvairiais orų simboliais, kurie yra naudojami oficialiose orų prognozėse.   
                                     

eksperimentų temos:  temperatūros matavimas, kas yra krituliai ir kaip juos matuoti, debesuotumas, vėjo kryptis 
ir stiprumas, orų prognozės, stebėjimas  ir kt.

rinkinyje: priemonės 33 darbo vietoms ir 25 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

698,80 €

8959

Vandens tiekimo 
demonstracinis rinkinys

2 - 6
klasei

Šis demonstracinis rinkinys leis suvokti, kaip veikia van-
dens tiekimo sistema, kokie elementai joje yra ir kas yra 
labai svarbu, kokia vandens bokšto funkcija ir jo, kaip 
rezervuaro, panaudojimas. 

rinkinyje: priemonės demonstracijai.

596,00 €

8231
Vandens, oro ir dirvožemio 
tyrimo rinkinys  „EcoLabBox“

2 - 10
klasei

EcoLabBox suteikia galimybę mokiniams atlikti vandens, 
oro ir dirvožemio tyrimus tiesiog gamtoje.   
  

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir ne mažiau kaip 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

218,90 €

537557

GAMTA IR žMOGuS 1
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Vandens tiekimo ir valymo eksperimentų rinkinys

2 - 6 
klasei

Vanduo yra gyvybiškai svarbus gyvūnų, augalų bei mūsų gyvenime. Eksperimentai padės vaikams suprasti van-
dens ciklą: iš kur vanduo yra kilęs,  kaip jis pasiskirsto, kur ir kaip naudojamas ir kaip jis vėl sugrįžta atgal į ciklą.     

eksperimentų temos: vandens skvarba dirvožemyje, smėlio ir žvyro filtrai vandens valymui, užteršto vandens 
poveikis augalijai, mechaniniai vandens valymo etapai ir kt.

rinkinyje: priemonės 24 darbo vietoms ir 22 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.    
389,20 €

31802

Elektros grandinės

2 - 6 
klasei

Šis rinkinys padeda paaiškinti kaip naudojama elektros energija šviesos, šilumos gamybai ir judėjimui. Vaikai taip 
pat sužinos, kad elektra gali tekėti  tik tam tikromis sąlygomis.

eksperimentų temos: atviros ir uždaros grandinės, nuoseklios ir lygiagrečios jungtys, elektrai laidžios ir nelaidžios 
medžiagos, elektros srovės grėsmės, kaip elektra atkeliauja į namus.

rinkinyje: priemonės 33 darbo vietoms ir 27 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
527,60 €

31772
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Garso eksperimentų rinkinys

2 - 6 
klasei

Šis rinkinys gali būti naudojamas pamokose kalbant apie fizines garso savybes, taip pat muzikos ir kalbų pamokose. 
Vaikai išmoks klasifikuoti garsus ir triukšmus bei juos įvardinti, mokysis atskirti panašius garsus.

eksperimentų temos: garsų pažinimas, garso greitis, garso perdavimas, garsų tonų pažinimas, vibracijų pamaty-
mas, išgirdimas ir pajautimas ir kt. 

rinkinyje: priemonės 25 darbo grupėms ir 24 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
Papildomai reikalinga: vienas ar du CD grotuvai. 656,00 €

31720

Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 

2 - 8 
klasei

Su šiuo eksperimentų rinkiniu vaikai galės atlikti įvairius gamtos mokslų eksperimentus.

eksperimentų temos: oro jėgos ir tūris, vandens išgavimas, užterštumas, elektra, šiluma, magnetai ir kompasai, 
garsas, chemija, šviesa ir šešėliai, balansas, biologija, zoologija, botanika, žmogaus biologija.

rinkinyje: priemonės 2 - 3 darbo grupėms ir 77 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 

545,50 €

31500

GAMTA IR žMOGuS 1
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Universalus gamtos mokslų 
eksperimentų rinkinys 

2 - 8
klasei

Šis rinkinys leidžia dviems ar trims vaikų grupėms atlikti 
įvairius gamtos mokslų eksperimentus, o mokytojai  gali
naudoti jį demonstracijai.      

eksperimentų temos: jėga, energija, vanduo, elektros 
srovė, magnetizmas, oras ir garsas, šviesa, šiluma, auga-
lija ir kt.

rinkinyje: priemonės 3 darbo grupėms, 
101 eksperimento aprašai lietuvių kalba. 499,10 €

16300
Mechanizmų ir važiuoklių 
modelių rinkinys

2 - 10
klasei

Šis rinkinys yra ideali demonstracinė priemonė, kuria 
paprastai ir aiškiai mokytojas galės parodyti modelių 
dizaino ir funkcijų ypatybes. Modeliai surinkti ant at-
skirų plastikinių pagrindų ir gali būti naudojami iš karto 
be papildomų priedų.                                                                                                                

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
11 modelių ir jų funkcijų aprašai 
lietuvių kalba.

349,40 €

65500

Skirtingų transporto priemonių konstravimo rinkinys 

2 - 8 
klasei

Su šiuo rinkiniu lengvai galima sukonstruoti įvairias transporto priemones, modelius, aparatus - tokiu būdu su-
pažindinant vaikus su technikos pasauliu. Detalumas leidžia atkurti pilną modelių veikimą. Transporto priemones 
galima paleisti naudojant įdomias alternatyvias judėjimo sistemas, tokias kaip spyruoklės strypai, guminės juos-
tos, burės ar balionai.

rinkinyje: priemonės 6 grupėms ir 40 modelių aprašai lietuvių kalba. 

926,60 €

64433
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Eksperimentų rinkinys „Augalai, gyvūnai, aplinka“

5 - 8 
klasei

Integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys augalų struktūros ir augimo procesų, vandens ir dirvožemio 
tyrinėjimui. 

eksperimentų temos: augalų struktūra ir augimas (gėlės tyrinėjimas, vandens įsisavinimas ir apytaka, daigumo 
stebėjimas), vanduo (kokybės nustatymas, temperatūros matavimai, drumstumo tyrimas), dirvožemis (tipai, hu-
muso, pH, kalkių kiekis).

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 16 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
420,70 €

22024

Eksperimentų rinkinys „Jėga ir judėjimas gamtoje ir technologijose“

5 - 8 
klasei

Integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys yra skirtas atlikti nesudėtingus eksperimentus susijusius su 
jėga ir judėjimu. 

eksperimentų temos: tempimo, lenkimo, gniuždymo, trinties jėga, svertai, inercija, vilkimas ir kėlimas, lėtas, 
greitas ir tolygus judėjimas, pagreitis ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 16 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
413,20 €

22021

GAMTA IR žMOGuS 1
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Eksperimentų rinkinys „Ką Tu jauti, matai ir girdi“

5 - 8 
klasei

Šis integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys yra skirtas atlikti paprastus eksperimentus su trimis iš pen-
kių pojūčių - lytėjimu, klausa ir rega.

eksperimentų temos: ką tu matai (šviesos plitimas ir spinduliai, tamsa ir šešėliai, šviesos deformacija ir kt.), ką 
girdi (garso bangos, garso judėjimas ir kt.), ką jauti (odos jautrumas, lytėjimas, jutiminė šiluma ir kt.).

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 28 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
Papildomai reikalinga: matinimo blokelis.

451,90 €

22018

Eksperimentų rinkinys „Mano 
kūnas, mano sveikata“

5 - 8
klasei

Rinkinys skirtas paprastiems moksliniams eksperimen-
tams atlikti apie uoslės ir skonio receptorius.

eksperimentų temos: liežuvio skonio receptoriai, pojū-
tis ir suvokimas, judėjimas, uoslė, mityba ir virškinimas.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
9 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

250,70 €

22014
Mikro pasaulio tyrinėjimo 
rinkinys

5 - 8
klasei

Šis rinkinys skirtas tyrinėti mikro pasaulio objektus ir 
mokytis paruošti preparatus.          

eksperimentų temos: tyrimai mikroskopu (plaukų, 
plunksnos, vabzdžių, žiedadulkių, ląstelių ir kt.) ir didi-
namuoju stiklu.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
20 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
Reikalingas papildomas mikroskopas. 160,20 €

22012
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Šilumos eksperimentų mini rinkinys

2 - 8 
klasei

Su rinkinyje esančiomis priemonėmis (degikliu, žva-
kėmis, termometru, bimetalinėmis, juostelėmis, 
dažais, kapiliarais, stiklo vamzdeliais, guminiais 
kamščiais, Erlenmejerio kolbomis ir kt.)  vaikai galės 
tyrinėti šilumą.

eksperimentų temos: kas yra termometras ir kaip jis 
veikia, šilumos sklidimas, metalo deformacija veikiant ši-
lumai, kondensacija ir garavimas, šilumos laidumas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei,
10 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16106

122,00 €

Eksperimentų rinkinys „Elektra ir 
magnetizmas kasdienybėje“

5 - 8
klasei

Šis rinkinys yra skirtas atlikti mokslinius eksperimentus, 
susijusius su elektros procesais ir magnetizmu.

eksperimentų temos: elektros krūvis ir poveikis, laidu-
mas, elektros grandinės, lempos, magnetai, magnetiz-
mo efektas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
23 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

22006

Garso eksperimentų mini rinkinys

2 - 8
klasei

Su šiame rinkinyje esančia įranga (garso dėžė, kamer-
tonas, mėgintuvėliai, garso plokštės,  guminiai žiedai, 
spyruoklinio plieno juostelės ir kt.), vaikai galės atlikti 
pagrindinius akustinius ir garso eksperimentus. 

eksperimentų temos: kas yra garsas,  ar galima pamaty-
ti garsą, kaip garsas perduodamas, aukšti ir žemi tonai, 
akustika, skambantis oras ir kt.                                                                                        

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
8 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16104

478,90 €

63,80 €

Eksperimentų rinkinys „Medžiagos 
kasdienybėje“

5 - 8
klasei

Šu šiuo rinkiniu mokiniai galės atlikti eksperimentus  
apie mus kasdien supančias skirtingas medžiagas.

eksperimentų temos: įvairių medžiagų savybės, me-
džiagų mišiniai ir būsenos pokyčiai.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 38 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

22005

499,10 €

GAMTA IR žMOGuS 1
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Eksperimentų rinkinys „Saulė, 
šiluma, oras“

5 - 8
klasei

Šis universalus rinkinys yra skirtas integruotam moky-
muisi apie oro ir šiluminius procesus. 

eksperimentų temos: oras (kas yra oras, oro gebėjimas 
kaupti energiją, oro slėgis ir jo matavimas ir kt.), šiluma 
(šilumos cirkuliacija, šilumos energija, šilumos gebėji-
mas paveikti medžiagas) ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
29 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

22009

356,50 €

158,40 €

Vandens tyrimo laboratorija
Ši vandens laboratorija yra skirta greitiems vandens 
tyrimams atlikti ir nustatyti svarbiausius vandens pa-
rametrus.
Medžiagų užtenka 50 – 60 matavimų.

Parametrai:
      Amonis: 0,2 - 3 mg/L NH4+
      Kietumas: 1 lašas = 1 °d
      Nitratai: 1 - 90 mg/L NO3-
      Nitritai: 0,02 - 0,5 mg/L NO2-
      pH: 4,0 - 9,0
      Fosfatai: 0,5 - 
      15 mg/L PO43-

890700

Šios belaidės oro stebėjimo stoties matavimo diapa-
zonas yra iki 300 metrų, o esant kliūčiai - iki 60 - 120 
m. Duomenys rodomi skydelyje, bet taip pat gali būti 
perkeliami į kompiuterį (reikia  papildomo „Weather-
link“ elemento).

rinkinyje: pagrindinis prietaisas su maitinimo bloku, 
oro stebėjimo stočių jutikliai su lietaus kolektoriumi, 
temperatūros ir drėgmės jutikliai, anemometras vėjo 
krypties ir greičio matavimui bei montavimo įranga.

1313,30 €

Belaidė orų stebėjimo stotelė
185740

Mechanikos mini rinkinys

2 - 8
klasei

Rinkinys skirtas pagrindiniams mechanikos eksperimen-
tams atlikti.  Jį sudaro įvairios priemonės mechanikos eks-
perimentams atlikti, pavyzdžiui: dinamometras, skrie-
mulys, svoriai su kabliukais ir t.t.                                                                                                                       

eksperimentų temos: jėgos poveikis, gravitacija ir jos 
matavimas, trinties jėga, skriemuliai, svirtys ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16100

142,60 €
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Optikos mini rinkinys

2 - 8
klasei

Su rinkinyje esančiomis skirtingomis priemonėmis 
(optinis pagrindas, lempa su atrama, baterijos, dia-
fragma, išgaubti lęšiai ir kt.) vaikai galės atlikti pagrin-
dinius optikos eksperimentus.

eksperimentų temos: šviesos plėtimasis, šešėlis, atspin-
dys ir refrakcija, lęšiai ir kamera, mikroskopas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16110

138,50 €

Magnetizmo/Elektrostatikos mini 
rinkinys

2 - 8
klasei

Su rinkinyje esančiomis priemonėmis (kompasas, kor-
telės, magnetinės adatos, magnetai, geležies drožlės, 
maži automobiliai, zondų rinkinys, švytuoklės ir kt.) 
vaikai galės tyrinėti magnetizmą ir elektrostatiką.

eksperimentų temos: magnetinės jėgos, ar gali magnetas 
plaukti, magnetinis laukas, elektroskopo modelis ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
17 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16115

94,20 €

Biologijos eksperimentų 
mini rinkinys

2 - 8
klasei

Rinkinys skirtas biologijos eksperimentams atlikti. Tyri-
nėdami vaikai išmoks apie mus supančią augaliją ir 
gyvūniją, daryti herbariumus ir skaidres mikroskopui.                                                                                                                   

eksperimentų temos: gėlių ir kitų augalų dalių presavi-
mas, lapų formų skirtumų identifikavimas, augalų augi-
mo stebėjimas ir kt.                                       

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
9 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16180

71,30 €

Oro ir vandens eksperimentų mini 
rinkinys

2 - 8
klasei

Šis vandens ir oro rinkinys yra skirtas oro ir vandens eks-
perimentams atlikti. Jį sudaro 20 skirtingų priemonių.

eksperimentų temos: vanduo gali išstumti orą, vanduo 
prieš orą, hidraulinis cilindro principas, vandens lygis, 
vanduo turi jėgos, U formos manometro principas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
27 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16102

99,50 €
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Elektros eksperimentų mini rinkinys
2 - 8
klasei Rinkinys skirtas su elektra susijusiems eksperimentams atlikti. 

Komplekte rasite daug įvairių pagalbinių priemonių pvz. akumu-
liatorių, žibintų, vielos, kištukų, ir tt.

eksperimentų temos: elektros grandinės, elektros laidininkai, ly-
giagretus laidininkų jungimas, šilumos ir magnetinis poveikiai ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 11 eksperimen-
tų aprašai lietuvių kalba.

16120

178,30 €

Barometras

Aneroidinis barometras, tinkamas 
naudoti patalpose ir lauke.

Skalė: 710 - 810 mmHg ir 940 - 
1080 hPa. 
Diametras: 
72 mm.

177110 Akmenų ir nuosėdinių 
uolienų rinkinys

Šiame rinkinyje yra 24 vienetai 
įvairių rūšių akmenų, smiltainių, 
skalūnų ir klinčių.

768031

18,10 € 141,30 €

Vandens ciklo modelis

Tegul lyja klasėje! Ši įranga leidžia 
mokiniams suprasti vandens 
ciklą: garavimą, kondensaciją ir 
infiltraciją.

Matmenys: 42 x 30 x 12 cm.

797000

195,30 €

Skirtas išmatuoti druskų kiekį g/l. 
Temperatūros diapazonas: 8 - 36 °C, 
druskos kiekio matavimo 
diapazonas 0 - 40 g/L.

Druskingumo matuoklis 545916

93,00 €

Psichrometras

Labai tiksli priemonė, skirta san-
tykinei drėgmei ir temperatūrai 
matuoti. 

Naudojimas: reikia užpildyti demi-
neraliniu (bedruskiu) vandeniu kas 
3 mėnesius, nepatartina kabinti 
skersvėjyje.

185610

10,50 €

Delninis elektroninis anemomet-
ras su temperatūros jutikliu. 
Temperatūros matavimo diapa-
zonas: nuo -10 iki +45 °C , ± 2 °C. 
Vėjo stiprumo matavimo diapazo-
nas: nuo 0 iki 30 m/s, ± 5%. Nau-
dojamas su 1 CR2032 baterija.

Anemometras 187525

35,20 €
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Gamta ir žmogus startinis rinkinys Go Direct®

Paverskite bet kurį telefoną, planšetinį ar standartinį kompiuterį belaide gamtos mokslų laboratorija! Su komplekte 
esančiais jutikliais galima atlikti pagrindinius biologijos eksperimentus. Jutikliai jungiasi tiesiogiai per Bluetooth arba 
USB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterių be jokio papildomo duomenų surinkimo modulio. Jutiklių duomenų 
rinkimui naudojama nemokama analizės programa lietuvių kalba.

rinkinyje:
1. go direct® temperatūros jutiklis 
    Matavimo diapazonas: –40 iki 125°C . 
    Tikslumas: ±0.3°C.

2. go direct®  Širdies ritmo jutiklis

3. go direct® dujų slėgio jutiklis
    Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 400 kPa.
    Rezoliucija: 0,03 kPa. 
    Tikslumas: ± 3 kPA. Vidinis tūris: 0,8 ml.
    Didžiausias slėgis, kurį jutiklis gali toleruoti
    be žalos: 450 kPa.

GDP-BIO-ST

832,20 €

4. go direct® Co2 dujų jutiklis
    Matavimo diapazonas: 0 -100 000 ppm
    Tikslumas:
        nuo 0 iki 1000 ppm: ± 100 ppm
        nuo 1 000 iki 10 000 ppm: ± 5% skaitymo + 100 ppm
        nuo 10 000 ppm iki 50 000 ppm: ± 10% rodmenų
        nuo 50 000-100 000 ppm: ± 15% rodmenų
    Rezoliucija: 1 ppm CO2
    Temperatūros daviklis - tikslumas: ± 0,5 ° C.

5. go direct® santykinės drėgmės jutiklis
    Tikslumas: ± 5% ar daugiau

Go Direct® Temperatūros jutiklis GDX-TMP

Go Direct® PH jutiklis GDX-PH

Go Direct® Šviesos ir spalvų jutiklis GDX-LC

Go Direct® Nitratų jutiklis 

Go Direct® CO2 jutiklis

GDX-NO3

GDX-CO2

Mini planetariumas 
Mokomasis rinkinys skirtas saulės sistemos demonstracijai. Modelyje plane-
tos yra judančios ir sukasi aplink Saulę, o mėnulis sukasi apie žemę.

Saulės diametras: 3,8 cm, maksimalus orbitos spindulys: 19 cm. 

rinkinyje: 8 planetos ir mėnulio orbita, speciali į saulę 
įmontuota lemputė. 

Papildomai reikalingos baterijos.

560030

57,20 €

GW-HRGo Direct® Širdies ritmo jutiklis
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2 - 6 
klasei Eksperimentuodami su šiuo rinkiniu vaikai išmoks atpažinti ir išmatuo-

ti įvairius vėjo ir oro reiškinius, skaityti ir naudotis įvairiais orų simboliais, 
kurie yra naudojami oficialiose orų prognozėse.

eksperimentų temos:  temperatūros matavimas, kas yra krituliai ir kaip juos 
matuoti, debesuotumas, vėjo kryptis ir stiprumas, orų prognozės, stebėji-
mas  ir kt.

rinkinyje: priemonės 33 darbo vietoms ir 25 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 698,80 €

2 - 12 
klasei

Unikalus trimatis mokomasis modelis, skirtas vaizdžiai 
pademonstruoti žemės ir mėnulio judėjimą.          

pagrindinės temos:  žemė kosmose kaip giroskopas, die-
na ir naktis įvairiuose platumose, tropikai, metų laikai, 
mėnulio fazės, užtemimai, potvyniai, geostacionarūs 
palydovai ir kt.                                                                           

rinkinyje: priemonės demonstracijai,
pamokų aprašymai 13 temų.

Žemės ir mėnulio judėjimo demonstracinis modelis Tellurium N 31121

787,20 €

Vandens, oro ir dirvožemio tyrimo rinkinys 
„EcoLabBox“2 - 10

klasei
EcoLabBox suteikia galimybę mokiniams atlikti vandens, oro ir dirvožemio 
tyrimus tiesiog gamtoje.  
  

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir ne mažiau 
kaip 15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

537557

218,90 €

Vandens tyrimo laboratorija

Ši vandens laboratorija yra skirta greitiems vandens tyrimams atlikti ir nustatyti 
svarbiausius vandens parametrus.
Medžiagų užtenka 50 – 60 matavimų.
Parametrai:
      Amonis: 0,2 - 3 mg/L NH4+
      Kietumas: 1 lašas = 1 °d
      Nitratai: 1 - 90 mg/L NO3-
      Nitritai: 0,02 - 0,5 mg/L NO2-
      pH: 4,0 - 9,0
      Fosfatai: 0,5 - 15 mg/L PO43-

890700

158,40 €

Vėjo ir orų stotelė 8959

GEOGRAfIJA 2
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20,50 €

Planetariumas2 - 8
klasei Trimatis Saulės sistemos modelis su aštuoniomis planetomis, 

kuris padeda mokiniams suprasti santykinius dydžius, atstu-
mus, spalvas ir greitį planetų, orbituojančių aplink Saulę.

Aukštis: 32 cm. 
Išorinės orbitos skersmuo: 100 cm.

560020

351,00 €

99,80 €

Reljefinis gaublys

Dvigubo vaizdo žemėlapis su 3D 
reljefu žyminčiu kalnuotas sritis. 
Kai gaublys apšviestas matomas 
fizinis žemėlapis, kai apšvietimas 
išjungtas - dabartinis politinis 
išsidėstymas su vastybių ribomis. 
Žymėjimai anglų kalba.

Matmenys: skersmuo: 30 cm,
aukštis (su stovu): 43 cm. 

1018440 Fosilijų rinkinys 

Rinkinyje yra 10 skirtingų fosilijų ir žemės raidos 
etapų apžvalga. 

1021243

Barometras 177111

17,90 €

Aneroidinis barometras, tin-
kamas naudoti patalpose ir 
lauke.

Skalė: 705 - 800 mmHg ir 
940 - 1060 mPa.
Diametras: 95 mm.

Labai tiksli priemonė, skirta 
santykinei drėgmei ir tem-
peratūrai matuoti. 

Naudojimas: Reikia užpildy-
ti demineraliniu (bedruskiu) 
vandeniu kas 3 mėnesius, 
nepatartina kabinti skersvėjyje.

Psichrometras 185610

10,50 €

Šios belaidės oro stebėjimo stoties matavimo diapazonas yra iki 300 metrų, o 
esant kliūčiai - iki 60 - 120 m. Duomenys rodomi skydelyje, bet taip pat gali būti 
perkeliami į kompiuterį (reikia  papildomo “Weatherlink” elemento).

rinkinyje: pagrindinis prietaisas su maitinimo bloku, oro stebėjimo stočių jutik-
liai su lietaus kolektoriumi, temperatūros ir drėgmės jutikliai,
anemometras vėjo krypties ir greičio matavimui bei 
montavimo įranga. 1313,30 €

Belaidė orų stebėjimo stotelė 185740
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Skaitmeninis anemometras

Tiesioginiai vėjo greičio 
matavimai (kph, m/s, 
mazgai arba pėdos/min) 
fiksuojami 2,5 karto per se-
kundę. 
Matavimo diapazonas ir skir-
iamoji geba: 0,8-30 m / s, +/- 
0,1 m / m/s

187605

144,90 €

62,80 €

Dirvožemio termometras

Temperatūros matavimo 
diapazonas: -20 – +60 ˚C. 
Zondo ilgis - 20 cm. 

061520

Geologijos rinkinys 
eksperimentams lauke

Rinkinyje yra priemonės, 
reikalingos skirtingų mine-
ralų ir uolų tyrinėjimui: 
porceliano plokštelės, 
stiklo plokštelės, vario 
monetos, magnetai, didi-
namieji stiklai ir lašintu-
vo buteliukas vandenilio 

768280

35,20 €

Povandeninio vulkano mode-
lis. Vaizduoja geologinių 
sprūdžių vietas, kalnų ir 
vandenyno dugno forma-
vimąsi. 

Matmenys: 53 x 38 x 25 cm.

Tektoninės plokštės modelis 799011

176,60 €

3D Vidurio Atlanto kalnagūbrio modelis pagamintas iš PVC. Modelis vaizduoja didžiulį 
kalnų masyvą, kuriame yra aktyvių ugnikalnių, ir paaiškina, kodėl konkrečiuose regionuo-
se yra didelis ugnikalnių aktyvumas. 

Mastelis prie pusiaujo: 1: 320 mln. 
Matmenys: 66 x 50 x 9 cm. Svoris: 6,5 kg 

Vidurio Atlanto kalnagūbrio modelis 799005

775,40 €

Akmenų ir nuosėdinių 
uolienų rinkinys

Šiame rinkinyje yra 24 vienetai 
įvairių rūšių akmenų, smiltainių, 
skalūnų ir klinčių.

768031

141,30 €

Vandens ciklo modelis

Tegul lyja klasėje! Ši įranga leidžia 
mokiniams suprasti vandens 
ciklą: garavimą, kondensaciją ir 
infiltraciją.

Matmenys: 42 x 30 x 12 cm.

797000

195,30 €

Tikslumas: +/- 3% visos skalės vertės, +/- 2 skaitmenys. 
Baterija: 1 x 9V. chlorido rūgščiai. Vandenilio chlorido rūgšties rinkinyje 

nėra.
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5 - 8 
klasei

420,70 €

Biologijos eksperimentų 
mini rinkinys

2 - 8
klasei

Rinkinys skirtas biologijos eksperimentams atlikti. Tyri-
nėdami vaikai išmoks apie mus supančią augaliją ir 
gyvūniją, daryti herbariumus ir skaidres mikroskopui.                                                                                                                   

eksperimentų temos: gėlių ir kitų augalų dalių presavi-
mas, lapų formų skirtumų identifikavimas, augalų augi-
mo stebėjimas ir kt.                                       

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
9 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16180

71,30 €

Mikro pasaulio tyrinėjimai

5 - 8
klasei

Šis rinkinys skirtas tyrinėti mikro pasaulio objektus ir 
mokytis paruošti preparatus.

eksperimentų temos: tyrimai mikroskopu (plaukų, 
plunksnos, vabzdžių, žiedadulkių, ląstelių ir kt.) ir didi-
namuoju stiklu.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 20 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba. 
Reikalingas papildomas mikroskopas.

22012

160,20 €

Eksperimentų rinkinys „Augalai, gyvūnai, aplinka“

Integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys augalų struktūros ir augimo procesų, vandens ir dirvožemio 
tyrinėjimui. 

eksperimentų temos: augalų strūktūra ir augimas (gėlės tyrinėjimas, vandens įsisavinimas ir apytaka, dai-
gumo stebėjimas), vanduo (kokybės nustatymas, temperatūros matavimai, drumstumo tyrimas), dirvožemis 
(tipai, humuso, pH, kalkių kiekis).

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 16 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

22024
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Eksperimentų rinkinys „Mano 
kūnas, mano sveikata“

5 - 8
klasei

Rinkinys skirtas paprastiems moksliniams eksperimen-
tams atlikti apie uoslės ir skonio receptorius.

eksperimentų temos:  liežuvio skonio receptoriai po-
jūtis ir suvokimas, judėjimas, uoslė (skonio receptoriai, 
kaulų ir uoslės stiprumas, anglies dioksidas ir kt.), mity-
ba ir virškinimas.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
9 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

22014
Biologijos eksperimentų 
rinkinys

7 - 12
klasei

Rinkinyje yra visos reikalingos priemonės aplinkos tyri-
nėjimui, stebėjimui, preparavimui.                                                                                                               

eksperimentų temos: tyrimai su didinamuoju stiklu, 
smulkių gyvūnų ir augalų rinkimas ir tyrinėjimas, prepa-
ravimas.

rinkinyje: priemonės 15 darbo grupių, 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

18080

499,10 €250,70 €

Medžiagos kasdienybėje  
eksperimentų rinkinys

5 - 8
klasei

Šu šiuo rinkiniu mokiniai galės atlikti eksperimentus  
apie mus kasdien supančias skirtingas medžiagas.

eksperimentų temos: įvairių medžiagų savybės, me-
džiagų mišiniai ir būsenos pokyčiai.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 38 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

22005
Augalų daigumo eksperimentų 
rinkinys

7 - 12
klasei

Šis rinkinys apima pagrindines botanikos ir zoologijos 
temas.

eksperimentų temos: botanika, sėklų daigumas, augalo 
šaknų ir lapų augimas, augalų reakcija į šviesą, augalų 
vystymasis nuo sužydėjimo iki vaisių subrandinimo, kas 
įtakoja augalų vystymąsi, mažų gyvių auginimas ir jų 
įpročių stebėjimas ir kt.

rinkinyje: priemonės 12 darbo grupių, 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

18085

417,30 €499,10 €
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Tai ½ natūralaus dydžio žmogaus 
skeleto modelis su išpieštais 
raumenimis atkartojantis ana-
tomines detales ir struktūras: 
atskiriama į 3 dalis kaukolė (šlikė, 
kaukolės pagrindas, žandikaulis), 
nuimamos galūnės, specialiai 
sumontuoti klubų sąnariai, tai 
leidžia pademonstruoti natūralų 
klubų sukimąsi, sunumeruoti ir 
skirtingomis spalvomis sužymėti 
raumenys.

Matmenys: 
aukštis – 94 cm, 
su stovu.

Mini skeleto modelis su raumenimis
 1000045

302,10 €

 1000040

Modelis atkartoja visas ana-
tomines detales ir struktūras: 
atskiriama į 3 dalis kaukolė 
(šlikė, kaukolės pagrindas, 
žandikaulis), nuimamos galū-
nės, specialiai sumontuoti 
klubų sąnariai, tai leidžia pade-
monstruoti natūralų klubų 
sukimąsi, lankstus stuburas su 
minkštais tarpslanksteliniais 
diskais.

Matmenys: aukštis – 94 cm, 
su stovu, kurį galima pastatyti 
arba pakabinti.

Mini skeleto modelis

219,60 €

Modelis skirtas žmogaus nu-
garkaulio anatomijos mokymui. 
Modelyje: visas dubuo ir pakau-
šio plokštė, lankstus stuburas, 
L3 – L4 diskų prolapsas, nugaros 
nervai, kaklo slankstelių arterijos.
Modelio stovas užsakomas at-
skirai.

Matmenys: 
aukštis – 74 cm.

Klasikinis lankstaus stuburo modelis
 1000121

3 dalių stovas, kurį galima 
pastatyti ant grindų ar pritvirtin-
ti prie sienos, skirtas stuburo 
ir kabantiems skeletų mode-
liams demonstruoti. 

Svoris – 0, 75 kg.

Stuburo ir skeleto modelių stovas
1000132

51,90 €113,10 €

Klasikinis žmogaus kaukolės modelis

Mediciniškai tikslus kaukolės modelis, parodantis įtrūkimus, kanalus, ataugas, siūles ir 
kt. Modelį galima išardyti į 3 dalis: kaukolės viršus, pagrindas, apatinis žandikaulis, pri-
tvirtintas ant spyruoklės, kad būtų galima lengvai pademonstruoti natūralius judesius, 
su dantimis.
Atskirai galima įsigyti 5 dalių smegenų modelį, telpantį į šią kaukolę.

Matmenys: 20 x 13, 5 x 15, 5 cm., svoris – 0, 6 kg.

1020159

79,20 €

Klasikinis žmogaus kaukolės modelis su smegenimis

Mediciniškai tikslus kaukolės modelis, parodantis įtrūkimus, kanalus, ataugas, siūles ir kt. su 
5 kairės pusės smegenų dalimis.  Modelį galima išardyti į 3 dalis: kaukolės 
viršus, pagrindas, apatinis žandikaulis. 

1020162

234,30 €
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Lankstus, slankstelinis stubu-
ro modelis, skirtas natūralių 
žmogaus judesių ir patologinių 
pakitimų demonstravimui, su 
pakauškaulio žvynu ir dubeniu.                                                                                                                               

Matmenys: aukštis – 44 cm, 
su nuimamu stovu.

Lankstus žmogaus stuburo mini 
modelis 1000043

Natūralaus dydžio, medi-
ciniškai tikslus, kabantis 
skeleto modelis, su 200 kau-
lų, 3 dalių montuojama kau-
kole, įterpiamais dantimis ir 
nuimamomis galūnėmis. Gali-
ma demonstruoti stuburo 
judesius. 

Matmenys: 
aukštis – 192,5 cm.

Žmogaus skeleto modelis
1020172

455,20 €106,50 €

Kaulo struktūros modelis

Tai detalus, trimatis, 80 kartų padidintas kaulo struk-
tūros modelis. Atvaizduojami skersinis ir išilginis pjū-
viai per visas kaulo struktūras ir kaulo čiulpus. Mode-
lis vaizduoja korėtas kaulo sandaros detales, žievės 
medžiagą, Volkmann ir Haversian 
kanalus ir kitas dalis. 

1000154

123,80 €

Dantų vystymosi stadijos

Dantų vystymosi modelį sudaro apatinių ir viršutinių 
žandikaulių pusės, keturių skirtingų dantų išsivystymo 
stadijų: kūdikio, 5 ir 9 metų amžiaus vaiko, jauno suau-
gusiojo.

Matmenys: 33 x 10 x 20 cm.

1000248

198,30 €

Odos bloko modelis

70 kartų padidintas modelis pateikia trimatę žmogaus 
odos sandarą: plaukai, riebalinės ir prakaito liaukos, re-
ceptoriai, nervai, kraujagyslės ir kt. 

Matmenys: 44 x 24 x 23 cm.

1000291

287,50 €

Žmogaus ausies modelis
4 dalių žmogaus ausies modelis, padidintas 3 kartus, 
vaizduoja išorinę, vidurinę ir vidinę ausies dalis, su 
nuimamu ausies būgneliu, plaktuku, priekalu, kilpa ir 
klausos/pusiausvyros nervu. 

Matmenys: 34 x 16 x 19 cm.

1000250

122,50 €

2 dalių širdies modelis. 

Matmenys: 19 x 12 x 12 cm.

Širdies modelis 1017800

55,90 €

Mikro anatomijos raumeninių skai-
dulų modelis, padidintas 10000 
kartų. 

Matmenys: 
23.5 x 26 x 18.5 cm.

Raumeninių skaidulų modelis 1000213

236,90 €
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Klasikinis torso modelis

16 dalių anatomiškai tikslus 
žmogaus torso modelis su 
nuimamomis dalimis, skirtas 
žmogaus vidaus organų studi-
joms.

modelyje: 3 dalių galva, 2 
plaučiai su krūtinkauliu ir 
šonkauliais, 2 dalių širdis, 
skrandis, kepenys su tulžies 
pūsle, 4 dalių žarnyno trak-
tas, priekinė inkstų ir šlapimo 
pūslės pusė.

Matmenys: 87 x 38 x 25 cm.

1000188

540,40 €

12 dalių torso modelis yra apy-
tikriai ½ natūralaus dydžio su 
nuimamomis dalimis, skirtas 
detalioms žmogaus vidaus orga-
nų studijoms.

modelyje: 2 galvos pusės, pusė 
smegenų, 2 plaučiai, 2 dalių šir-
dis, skrandis, kepenys su tulžies 
pūsle, 2 dalių žarnyno traktas.

Matmenys: 54 x 24 x 18 cm, 
svoris – 1,89 kg.

1000195

153,10 €

Mini torso modelis 

Padidintas dvipusis odos skers-
pjūvio modelis, kurio vienoje 
pusėje parodomos trys odos 
stadijos: spuogai su baltomis ir 
juodomis viršūnėlėmis, pūlinys/
cista. Antroji pusė iliustruoja 
įprastą odos anatomiją.

Matmenys: 15 x 6 x 10 cm;
pagrindas: 16.5 x 13 cm.

Odos aknės modelis 1019568

119,40 €

Skirtas žmogaus kvėpavimo 
sistemos anatomijos mokymui-
si. Modelis detaliai vaizduoja 
viršutinę liemens dalį ir galvą, 
padidintus bronchus ir plaučių 
alveolę. 

Matmenys: 61 x 45 cm.

Kvėpavimo sistemos modelis 1005471

185,40 €

5 dalių anatomiškai tikslus 
plaučių modelis demonstruoja: 
gerklas, trachėjas su bronchų 
medžiu, 2 dalių nuimama širdis, 
tuščioji vena, aorta, plaučių ar-
terija, stemplė, 2 dalių plaučiai.

Matmenys: 
12 x 28 x 37 cm.

Plaučių su gerklomis modelis 1001243

306,10 €

Natūralaus dydžio modelis skir-
tas virškinimo sistemos moky-
muisi: nosis, burnos ertmė ir 
ryklė, stemplė, virškinimo trak-
tas, kepenys ir tulžies pūslė, 
kasa, blužnis. 

Matmenys: 
81 x 33 x 10 cm.

Virškinimo sistemos modelis 1000306

424,60 €
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Akies modelis

Akies modelis, padidintas 3 
kartus, skirtas anatomijos 
mokymuisi. Modelis sumon-
tuotas ant stovo.

modelį sudaro 6 dalys: abi 
odenos pusės su ragena ir akies 
raumeniu, abi gyslainės pusės 
su rainele ir tinklaine, lęšiai, 
stiklakūnis. Modelis sumontuo-
tas ant stovo.

Matmenys: 9 x 9 x 15 cm.

1000259

97,20 €

Tai ½ natūralaus dydžio ana-
tomiškai tiksli žmogaus krau-
jotakos sistemos pagalbinis 
modelis, detalizuojantis šias 
anatomines struktūras: arteri-
jų/venų sistemą, širdį, plauči-
us, kepenis, blužnį, inkstus, 
dalinį skeletą.

Matmenys: 20 x 15 x 17 cm.

Kraujotakos sistema 1000276

271,50 €

Nervų fiziologijos modelių rinkinys

Nervų fiziologijos seriją sudaro 
5 mažesni pagrindinių sinapsės 
variantų reljefiniai modeliai, 
pateikiamos pagrindinės žmo-
gaus nervų sistemos struk-
tūros. Kiekvieną serijos dalį taip 
pat galima įsigyti ir atskirai.

Matmenys: 68 x 51 x 3 cm.

1000232

665,50 €

Tiksliai atkurtos žmogaus 
paviršinių raumenų formos 
su nuimama krūtinės ląstos 
plokšte, norint atskleisti vi-
daus organus. Pateikiama 
daugiau nei 125 sunume-
ruotų ir identifikuotų žmogaus 
anatomijos struktūrų.                        

Matmenys: 57 x 25 x 18 cm.

1/3 natūralaus dydžio raumenų 
figūra 1000212

565,70 €

Vyro dubens modelis, 2 dalys

Tai medialinė vyriško du-
bens dalis - vyro lyties orga-
nai su šlapimo pūsle įpras-
toje padėtyje ir nuimama 
tiesiąja žarna.

Matmenys: 41 x 31 x 17 cm.

1000282

191,70 €

Moters dubens modelis, 2 dalys

Tai medialinė moters du-
bens dalis - lyties organai 
su šlapimo pūsle ir nuima-
ma tiesiąja žarna. 

Matmenys: 41 x 31 x 20 cm.

1000281

191,70 €
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196,80 €196,80 €

Moterų reprodukcinės sistemos 
modelis

Vaizdinė priemonė, tinkan-
ti diskusijoms apie moterų 
sveikatą bei nėštumą. Pateik-
tas detalus moters apatinės 
liemens dalies vaizdas su dali-
nai suskirstytais organais ir 
padidinta skerspjūvine kiau-
šialąste. Modelis iliustruoja 
vidinę kūno struktūrą. Aprašy-
mai pateikti anglų kalba.

Matmenys: 61 x 45 cm., 
svoris: 1 kg.
 

1005483
Vyrų reprodukcinės sistemos 
modelis

Šis modelis padeda disku-
tuoti temomis, pavyzdžiui: 
prostatos vėžys, vazektomija 
ir nevaisingumas. Modelis 
vaizduoja vyrų reproduk-
cinius organus, susijusius 
vienas su kitu. Pateiktas 
labai išdidintas sėklos seg-
mentas. Aprašymai pateik-
ti anglų kalba.

Matmenys: 61 x 45 cm.

1005482

 507,10 €

Modelių rinkinys „Nėštumo etapai“ 

Modelių rinkinys, sudarytas 
iš 5 dalių, parodo svarbiau-
sius vaisiaus vystymosi eta-
pus. Visi modeliai pateikti 
vienas šalia kito ant stovo. 

Matmenys: 13 x 41 x 31 cm.

1018633

260,90 €

Modelis „Apvaisinimo etapai“

2 kartus padidintas modelis schematiškai iliustruoja, 
kaip bręsta kiaušialąstė, įvyksta ovuliacija ir apvaisini-
mas, vystosi apvaisinta kiaušialąstė ir prisitvirtina prie 
gimdos sienelės, kur pradeda augti į embrioną. Visos 
šios stadijos demonstruojamos padidintuose kiau-
šidžių, kiaušintakių ir įsčių modeliuose. 

Matmenys: 35 x 21 x 20 cm.

1000320

547,10 €

Embriono vystymosi etapų modelis

Modelis vaizduoja žmogaus 
embriono vystymąsi nuo apvai-
sinimo iki 2-ojo nėštumo 
mėnesio pabaigos – viso 12 
etapų. Kiekvieno etapo modelį 
galima nuimti nuo pagrindo.

Matmenys:65 x 34,5 x 6 cm.

1001257

DNR išskyrimo iš svogūno priemonių 
rinkinys

Su šiuo paprastai naudojamu testu galėsite be ilgo pa-
siruošimo išskirti DNR iš svogūno tiesiog klasėje. 

rinkinyje: priemonės 5 darbo grupėms ir 15 eksperi-
mentų: 80 ml ekstrahavimo buferis, 500 mg proteazės, 
15 vamzdelių plokščiu dugnu, 15 popieriaus filtrų, 5 pil-
tuvėliai, 15 medinių lazdelių.

1019597

122,20 €
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DNA molekulių modelis yra suda-
rytas iš spalvotų dalių. Pagal spalvą 
nustatoma, ar dalis vaizduoja azo-
tinę bazę, pentozę ar fosfatą.

dna molekulių rininyje:
     11 vnt. timino (oranžinės)
     11 vnt. adenino (mėlynos)
     11 vnt. guanino (žalios)
     11 vnt. citozino (geltonos)
     44 vnt. dezoksiribozės 
      (raudonos)
     44 vnt. fosfato (violetinės)
Modelis naudojamas su stovu. 
Pridedamos instrukcijos.                                              

Matmenys: 
44x11x11 cm³.

MiniDNA 22 sluoksnių molekulių 
rinkinys  1005297

68,00 €

1005302

Mažas DNR-RNA modelis paro-
do dvigubą spiralę ir kaip mole-
kulės išsiskiria bazinių porų 
centre.

rinkinyje: 30 vamzdelių, 12 
vandenilio jungčių tarp ba-
zių (dvišakiai branduoliai), 28 
cukraus molekulės (trišakiai 
branduoliai), 25 fosfato mole-
kulės (dvišakiai branduoliai), 
50 jungčių tarp cukraus ir fosfa-
to, medinis stovas su atraminiu 
strypu. 

Modelio aukštis: 50 cm.

DNA-RNA modelis 

25,40 €

Reljefinis lapo struktūros 
modelis

Modelis atskleidžia 500 kar-
tų padidintą histologinę Li-
gustro lapo struktūrą. 

Matmenys: 6, 5 x 24 x 26 cm.

1005129

464,00 €

Modelis skirtas tyrinėti 
augalo ląstelės struktūrą. 

Modelio skersmuo 20 cm.

Augalo ląstelės modelis 1005487

112,70 €

Gyvūno ląstelės modelis

Modelis skirtas tyrinėti 
gyvūno ląstelės struktūrą.                

Modelio skersmuo 20 cm.

1005488

112,70 €

Dviskilčio augalo stiebo 
pjūvio modelis

Modelis padidintas 250 
kartų.             
             

Matmenys: 28x7 cm².

1002506

270,70 €

Ši modelių serija parodo tipiškos žinduolio ląstelės 10 mejozės etapų. Vaizdas išdidintas apie 
10 000 kartų.

Matmenys: 60 x 40 x 6 cm.

Mejozės modelis 1013869

405,90 €
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Augalo ląstelės modelis

Dviejų dalių modelis 
pateikia tipiškos auga-
lo ląstelės struktūros, su 
citoplazma ir ląstelės or-
ganelėmis, mikroskopinį 
vaizdą, padidintą 500 000 - 
1000 000 kartų. Visos svar-
bios organelės yra reljefinės 
ir paryškintos spalvomis.                                                                        

Matmenys: 20 x 11,5 x 33 cm.

1000524

306,10 €

Gyvūno ląstelės modelis

Dviejų dalių gyvūno ląstelės 
modelis atskleidžia tipiškos 
gyvūno ląstelės formos ir 
struktūros vaizdą matomą 
pro elektroninį mikroskopą. 
Visos svarbios organelės 
yra reljefinės ir paryškintos 
spalvomis.     

Matmenys: 21 x 11 x 31 cm.

1000523

306,10 €

Mitozės modelis

Modelyje iliustruotas 
somatinių ląstelių dali-
jimasis.

Matmenys: 61 x 45 cm.

1005484

405,90 €

188,20 € 188,20 €

Mitozės modelis

Ši modelių serija parodo tipiškos žinduolio ląstelės 9 mitozės etapus. Vaizdas išdidintas 
apie 10 000 kartų.

Matmenys: 60 x 40 x 6 cm. 

1013868

Mejozės modelis

Modelis padės paaiškin-
ti individualius žmogaus 
bruožų ir genetinius skirtu-
mus. Vizualizuoti ir suprasti 
mejozės ląstelių dalijimąsi 
padės padidinti chromo-
somų, citoplazmos ir kt. 
modeliai. 

Matmenys:
61 x 45 cm.

1005485

263,50 € 274,80 €

Ramunėlės modelis

Gėlė išdidinta 70 kartų, 
žiedynas - 10 kartų su 
išilginiu pjūviu, kad būtų 
matoma vidinė ir išorinė 
struktūra.     
 

Matmenys: 23 x 25 x 30 cm³.

1000533 Šaknų absorbcijos zonos modelis

Šis reljefinis modelis de-
monstruoja dviskilčio auga-
lo - baltosios garstyčios šak-
nų absorbcijos zoną.

Matmenys: 43 x 43 x 8 cm.

1002505
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Kiaulpienės modelis

3 kiaulpienės modeliai su atskirais stovais. Žiedynas padidintas 10 kartų, 
pažiedėse yra apie 200 žiedų. Žiedai turi 5 skiltis (didinimas iki 20 kartų). 

Matmenys: gėlė 20 x 25 x 34 cm (padidinta 10 kartų), žiedas
 13 x 13 x 33 cm (padidintas 20 kartų), sėkla 13 x 13 x 33 cm 
(padidinta 20 kartų).

1000532

443,20 €

Preparavimo rinkinys

Rinkinys, pagamintas iš aukščiausios kokybės plieno.

rinkinyje: mažos žirklės (10 cm), pincetas (13 cm), skrodimo adata (13,5), 
skalpelis (nr.4), 5 keičiami skalpelio ašmenys (nr.11).

1008710

13,80 €

 

Mikroskopai: XSP-104 - be kameros
                        XSP-104 - su kamera
Monokuliarinis mikroskopas su fiksuotu stovu ir metaliniu korpusu. Okuliaro pasvirimo kampas - 45° horizonto atžvilgiu, 
sukamas 360° kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo).

 be kameros 226,30 €
su kamera 343,60 €

techninės savybės:
      Mikroskopo didinimo diapazonas:  40 – 1000x, 10x okuliaro didinimas, plataus matymo 
       laukas, kurio reikšmė - 18 (FN18). 

      4 vietų objektyvų revolveris, 4 skirtingi achromatiniai objektyvai: 4x, apertūra (N.A.) 0,10; 
        10x, apertūra (N.A.) 0,25; 40x, apertūra (N.A.) 0,65; apsauga nuo objektyvo sulaužymo,  
        100x, apertūra (N.A.) 1,25; imersinis, apsauga nuo objektyvo sulaužymo.
  

      Objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai, apsauga
        nuo objekto ir objektyvo sulaužymo.

      Objektinio stalelio plotas yra 137,5 cm², valdomas X ir Y kryptimis, ne mažesnė kaip vieno objektinio stiklelio dydžio
        (76x 24 mm) stalelio eiga. Stalelis ir stiklelio laikikliai yra metaliniai, be plastikinių dalių.

      Optinis kondensorius: stiklas, be plastikinių dalių, su irisine reguliuojama diafragma, maksimali optinė apertūra, N.A 1,25.

      LED mikroskopinių objektų pašvietėjas,  reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas, maitinimas iš 220 V tinklo.

      Maitinimo šaltinio pakrovėjas, mėlynas filtras ir jo laikiklis, mikroskopo gaubtas nuo dulkių.

papildomos techninės savybės:

Mikroskopo CMOS 2 megapikselių kamera (gali būti 2 MP, 3 MP, 5 MP kameros ir kt. – kainos derinamos): matrica atvi-
ra, perduodanti spalvotą vaizdą. Duomenų perdavimas per USB jungtį. Vaizdo perdavimo greitis, esant XGA skiriamajai 
gebai – ne mažiau kaip 15 kadrų/s. Baltos spalvos balansas – automatinis ir rankinis. Kalibravimo stiklelis mikro vaizdų 
matavimui pritaikytas kamerai kalibruoti - mažiausia kalibravimo padala – 10 mikronų (0,01 mm). Kameros lusto (matri-
cos) dydis ne mažiau 12 mm.

TCapture 3.9 programinė įranga, su kuria galima atlikti šiuos veiksmus: stebėti tiesioginį vaizdą vartotojo kompiuterio 
monitoriuje, matuoti stebimų objektų ilgius, plotus, kampus, transformuoti duomenis į EXEL tipo lenteles, fotografuoti 
reguliuojamais laiko intervalais (ne blogiau kaip nuo 1s iki 50 val), automatiškai skaičiuoti pasirinktas stebimas daleles, 
dengti vaizdus vieną ant kito, atlikti vaizdų archyvavimą duomenų bazėse, vaizdo peržiūrą.
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Mikroskopinių preparatų rinkiniai

Mikroskopinių preparatų sk. rink.Rinkinio pavadinimas

HISTOLOGIJA ir EMBRIOLOGIJA 
 

Epiteliniai audiniai (žinduoliai)          16
Jungiamieji audiniai (žinduoliai, paukščiai)            41
Raumeniniai audiniai (žinduoliai, vabzdžiai)         24
Nervinė sistema (žinduoliai)             44
Kraujotakos sistema (žinduoliai)          22
Imuninė sistema (žinduoliai, paukščiai)          21
Endokrininė sistema (žinduoliai)          20
Virškinimo sistema (žinduoliai)          63
Virškinimo sistema (žinduoliai, paukščiai)         16
Šlapimo sistema (žinduoliai, paukščiai)          15
Lytinių organų sistema (žinduoliai)          51
Jutimo organai (žinduoliai)                   26
Žinduoliai (įvairūs gyvūnų tepinėliai ir s.p.)         18
Embriologija (varlės ir viščiuko embrionų vystymosi 
periodas; krevetės)           72
Burnos ertmės dalys            16

MIKROBIOLOGIJA

Grybai             10
Bakterijos (3-jų tipų)           1
Kokai             15
Bakterijos            40
Specialios struktūros (sporos, žiuželiai, pneumonija ir kt.)    5
Spirilės bakterija (leptospira)          1
Imunitetas            10

LĄSTELĖS BIOLOGIJA IR GENETIKA

Žmogus ir gyvūnas (kraujo tepinėliai,  chromosomos ir kt.)    38
Kraujo tyrimai (anemija, leukemija)          38

ZOOLOGIJA

Pirmuonys            26
Bestuburiai organizmai           3
Duobagyviai (Hidra)           12
Plokščiosios kirmėlės           46
Apvaliosios kirmėlės           31
Žieduotosios kirmėlės           10
Moliuskai            3
Nariuotakojai                   186
Dygiaodžiai (jūrų žvaigždė, jūros ežio ikro (kiaušinėlio)
vystymosi stadijos)           13
Chordiniai gyvūnai (Iešmutis)          16
Apskritažiomeniai (Jūrinė nėgė)          2
Žuvys            49
Varliagyviai ir ropliai           39
Paukščiai            17
Žinduoliai            21

ZOOLOGIJOS PATOLOGIJA

Kraujo apytakos sutrikimai (kiaulė, avis)          5
Ląstelių ir audinių pažeidimai ir reparacija         9
Uždegimai            14
Navikai            5
Širdies ir kraujagyslių ir kvėpavimo sistemos ligos          4
Bakterijos            2
Virusai            6

PARAZITOLOGIJA

Pirmuonys-klumpelė           3
Duobagyviai-Hidra           8
Plokščiosios kirmėlės – kraujinės siurbikės 
(japoniškosios šistosomozės sukėlėja)          7
Apvaliosios kirmėlės-žmoginė askaridė          7
Žieduotosios kirmėlės - dėlės          3

BOTANIKA

Ląstelės ir audiniai (įvairūs augalai, daržovės ir kt.)          62
Sėklos (kviečiai, pupelės, kukurūzai, pušis ir kt.)         20
Šaknys (saulėgrąžos, medvilnės, tabako, 
kviečių, ąžuolo skersiniai pjūviai ir kt.)                155
Stiebai (lelijos, moliūgo, bambuko, figos, kivio, palmės, 
akacijos skersiniai pjūviai ir kt.)                                 346
Lapai (įvairių augalų skersiniai pjūviai ir kt.)         196
Gėlės (visas, išilginiai pjūviai, skersiniai pjūviai)         99
Embrionai ir vaisiai (vystymasis)          49

Dumbliai

Melsvabakterės           6
Euglendumbliai (Euglena, visas)          1
Titnagdumbliai           5
Žaliadumbliai            20
Menturdumbliai           2
Raudondumbliai           3
Rudadumbliai           5

Grybai

Gleivūnai            1
Tikrieji grybai (tikrinis blizgutis, mielės, briedžiukas ir kt.)    17
Kerpės             6

Samanos

Samanos            17

Papartūnai

Papartūnai            23
Šalčiui atsparių augalų šaknys, stiebai, lapai         15
Sausrai atsparių augalų šaknys, stiebai, lapai         15

Mikroskopai: BM1000 - be kameros
                        BM1000D - su kamera
Binokuliarinis mikroskopas su fiksuotu stovu ir metaliniu korpusu. Okuliaro pasvirimo kampas - 30° horizonto atžvilgiu, suka-
mas 360° kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo).

be kameros 346,10 €
su kamera 392,00 € 

techninės savybės:
       Mikroskopo didinimo diapazonas:  40 – 1000x, 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, 
         kurio reikšmė - 18 (FN18)
      4 vietų objektyvų revolveris, 4 skirtingi achromatiniai objektyvai (revolveriai 3, 4, 5 vietų): 4x,
          apertūra (N.A.) 0,10; 10x, apertūra (N.A.) 0,25; 40x, apertūra (N.A.) 0,65; 100x, apertūra (N.A.)          
         1,25; Galima pasirinkti ir 60x objektyvą.
      Objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai, apsauga nuo 
         objekto ir objektyvo sulaužymo.
      Objektinio stalelio dydis yra 132 x 142 mm,  valdomas X ir Y kryptimis. Stalelio eiga ne mažesnė 
         kaip 75x 40 mm. Stalelis ir stiklelio laikikliai yra metaliniai, be plastikinių dalių.
      Abbe kondensorius, stiklas, be plastikinių dalių, su irisine reguliuojama diafragma. Maksimali
         optinė apertūra, N.A 1,25.
      S-LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas, maitinimas
         iš 220 V tinklo. 
       Maitinimo šaltinio pakrovėjas, mėlynas filtras ir jo laikiklis, mikroskopo gaubtas nuo dulkių.

papildomos techninės savybės:
       Mikroskopo CMOS 1.3  megapikselių kamera (gali būti 2 MP, 3 MP, 5 MP kameros ir kt. – kainos
         derinamos) su programine kameros valdymo įranga
      Programinė įranga vaizdų apdirbimui

Mikroskopinių preparatų sk. rink.Rinkinio pavadinimas Mikroskopinių preparatų sk. rink.Rinkinio pavadinimas
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Paverskite bet kurį telefoną, planšetinį ar standartinį kompiuterį belaide gamtos mokslų laboratorija! Su komplekte 
esančiais jutikliais galima atlikti pagrindinius biologijos eksperimentus. Jutikliai jungiasi tiesiogiai per Bluetooth 
arba USB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterių be jokio papildomo duomenų surinkimo modulio. Jutiklių duo-
menų rinkimui naudojama nemokama integruota programa lietuvių kalba.

Biologijos startinis rinkinys Go Direct® GDP-BIO-ST

832,20 €

rinkinyje:
1. go direct® temperatūros jutiklis 
    Matavimo diapazonas: –40 iki 125°C . 
    Tikslumas: ±0.3°C.

2. go direct®  Širdies ritmo jutiklis

3. go direct® dujų slėgio jutiklis
    Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 400 kPa.
    Rezoliucija: 0,03 kPa. 
    Tikslumas: ± 3 kPA. Vidinis tūris: 0,8 ml.
    Didžiausias slėgis, kurį jutiklis gali toleruoti 
    be žalos: 450 kPa.

4. go direct® Co2 dujų jutiklis
    Matavimo diapazonas: 0 -100 000 ppm
    Tikslumas:
        nuo 0 iki 1000 ppm: ± 100 ppm
        nuo 1 000 iki 10 000 ppm: ± 5% skaitymo + 100 ppm
        nuo 10 000 ppm iki 50 000 ppm: ± 10% rodmenų
        nuo 50 000-100 000 ppm: ± 15% rodmenų
    Rezoliucija: 1 ppm CO2
    Temperatūros daviklis - tikslumas: ± 0,5 ° C.

5. go direct® santykinės drėgmės jutiklis
    Tikslumas: ± 5% ar daugiau

Go Direct® Temperatūros jutiklis GDX-TMP

Go Direct® PH jutiklis GDX-PH

Go Direct® Šviesos ir spalvų jutiklis GDX-LC

Go Direct® Nitratų jutiklis

Go Direct® Kolorimetras

GDX-NO3

GDX-COL

Go Direct® Dujų slėgio jutiklis GDX-GP

Go Direct®Amonio jutiklis GDX-NH4

Go Direct® Chlorido jutiklis GDX-CL

Go Direct® Kalcio jutiklis GDX-CA

Go Direct® CO2 jutiklis GDX-CO2

Go Direct® Širdies ritmo jutiklis GW-HR

Go Direct® O2 jutiklis GDX-02
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Optikos mini rinkinys

2 - 8
klasei

Su rinkinyje esančiomis skirtingomis priemonėmis 
(optinis pagrindas, lempa su atrama, baterijos, dia-
fragma, išgaubti lęšiai ir kt.) vaikai galės atlikti pagrin-
dinius optikos eksperimentus.

eksperimentų temos: šviesos plėtimasis, šešėlis, atspin-
dys ir refrakcija, lęšiai ir kamera, mikroskopas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16110 Garso eksperimentų mini rinkinys

2 - 8
klasei

Su šiame rinkinyje esančia įranga (garso dėžė, kamer-
tonas, mėgintuvėliai, garso plokštės,  guminiai žiedai, 
spyruoklinio plieno juostelės ir kt.), vaikai galės atlikti 
pagrindinius akustinius ir garso eksperimentus. 

eksperimentų temos: kas yra garsas,  ar galima pamaty-
ti garsą, kaip garsas perduodamas, aukšti ir žemi tonai, 
akustika, skambantis oras ir kt.                                                                                        

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
8 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16104

63,80 €
138,50 €

Elektros eksperimentų 
mini rinkinys

2 - 8
klasei

Rinkinys skirtas su elektra susijusiems eksperimentams 
atlikti. Komplekte rasite daug įvairių pagalbinių prie-
monių pvz. akumuliatorių, žibintų, vielos, kištukų, ir tt.

eksperimentų temos: elektros grandinės, elektros 
laidininkai, lygiagretus laidininkų jungimas, šilumos ir 
magnetinis poveikiai ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
11 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16120
Magnetizmo/Elektrostatikos mini 
rinkinys

2 - 8
klasei

Su rinkinyje esančiomis priemonėmis (kompasas, kor-
telės, magnetinės adatos, magnetai, geležies drožlės, 
maži automobiliai, zondų rinkinys, švytuoklės ir kt.) 
vaikai galės tyrinėti magentizmą ir elektrostatiką.

eksperimentų temos: magnetinės jėgos, ar gali magne-
tas plaukti, magnetinis laukas, elektroskopo modelis ir 
kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
17 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16115

94,20 €178,30 €

FIzIKA 4
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Mechanikos eksperimentų 
rinkinys

7 - 12
klasei

Šis eksperimentų rinkinys skirtas pagrindiniams kūnų, 
skysčių ir dujų mechanikos dėsniams tirti.

eksperimentų temos: Niutono 1, 2, 3, Huko, Archimedo, 
Boilio, Gajaus-Lusako dėsniai, Herono principas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 49 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

43000

Mechanikos eksperimentų 
rinkinys

7 - 12
klasei

Rinkinys skirtas studijuoti pagrindinius fizikos dėsnius 
ir gautus eksperimentų rezultatus galima susieti su 
matematika.       

eksperimentų temos: Niutono 1, Huko, Archimedo, svorio 
centras ir pusiausvyra, auksinė mechanikos taisyklė ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
10 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

43010

413,20 €545,70 €

Universalus fizikos eksperimentų 
rinkinys

7 - 8
klasei

Su šiuo universaliu rinkiniu galima atlikti eksperimentus 
pagrindinėmis fizikos temomis.

eksperimentų temos: kietųjų kūnų, skysčių  ir dujų 
mechanika, šiluma, garsas, šviesa, magnetizmas, elektra 
ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
96 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

16005

805,40 €

Mechanikos mini rinkinys

2 - 8
klasei

Rinkinys skirtas pagrindiniams mechanikos eksperimen-
tams atlikti. Jį sudaro 17 įvairių priemonių mechanikos 
eksperimentams atlikti pvz. dinamometras, skriemulys, 
svoriai su kabliukais ir t.t.                                                                                                                       

eksperimentų temos: jėgos poveikis, gravitacija ir jos 
matavimas, trinties jėga, skriemuliai, svirtys ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
15 eksperimentų aprašymai lietuvių kalba.

16100

142,60 €



52

FIzIKA 4

Eksperimentų rinkinys „Elektra ir 
magnetizmas kasdienybėje“

5 - 8
klasei

Šis rinkinys yra skirtas atlikti mokslinius eksperimentus, 
susijusius su elektros procesais ir magnetizmu.

eksperimentų temos: elektros krūvis ir poveikis, laidu-
mas, elektros grandinės, lempos, magnetai, magnetiz-
mas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
23 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

22006

Eksperimentų rinkinys 
„Ką Tu jauti, matai ir girdi“

5 - 8
klasei

Šis integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys yra 
skirtas atlikti paprastus eksperimentus su trimis iš pen-
kių pojūčių - lytėjimu, klausa ir rega.

eksperimentų temos: ką tu matai (šviesos plitimas ir 
spinduliai, tamsa ir šešėliai, šviesos deformacija ir kt.), 
ką girdi (garso bangos, garso judėjimas ir kt.), ką jauti 
(odos jautrumas, lytėjimas, jutiminė šiluma ir kt.).

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
28 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
Papildomai reikalinga: matinimo blokelis.

22018

451,90 €478,90 €

Universalus gamtos mokslų 
eksperimentų rinkinys

2 - 8
klasei

Šis rinkinys leidžia dviems ar trims vaikų grupėms atlikti 
įvairius gamtos mokslų eksperimentus, o mokytojai  gali
naudoti jį demonstracijai.      

eksperimentų temos: jėga,energija, vanduo, elektros 
srovė, magnetizmas, oras ir garsas, šviesa, šiluma, 
augalija ir kt.

rinkinyje: priemonės 3 darbo grupėms, 
101 eksperimento aprašai lietuvių kalba.

16300

499,10 €

Eksperimentų rinkinys „Jėga ir judėjimas 
gamtoje ir technologijose“

5 - 8
klasei

Integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkinys yra skir-
tas atlikti nesudėtingus eksperimentus susijusius su jėga 
ir judėjimu. 

eksperimentų temos: tempimo, lenkimo, gniuždymo, 
trinties jėga, svertai, inercija, vilkimas ir kėlimas, lėtas, 
greitas ir tolygus judėjimas, pagreitis ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
16 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

22021

413,20 €
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Mechanikos eksperimentų 
rinkinys

7 - 12
klasei

Rinkinys apima pagrindines mechanikos temas ir fizikos 
dėsnius.

eksperimentų temos: dinamometrai, gravitacija, svoris, 
Hooke’o, Niutono 2, Archimedo dėsniai, svorio centras ir 
pusiausvyra, svarstyklės ir balansas, deformacijos ir kt.

rinkinyje: priemonės 6 darbo grupėms ir 
5 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
Papildomai galima įsigyti skriemulių 
rinkinį temos praplėtimui (43022).

43020

Eksperimentų rinkinys apie 
šilumą

7 - 12
klasei

Šiame rinkinyje rasite visą reikalingą  įrangą ir medžiagas 
pagrindiniams eksperimentams apie termodinamikos 
dėsnius, kietuose, skystuose ir dujiniuose kūnuose, at-
likti.

eksperimentų temos: Boilio dėsnis, Gei - Lusako dėsnis, 
Furjė dėsnis, Stefano-Boltzmann’o dėsnis ir kt.                                                                          

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
20 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

48500

477,70 €991,10 €

Demonstracinis Optikos rinkinys 

Rinkinys skirtas pademonstruoti pagrindinius optinės fizikos eksperi-
mentus. Vaikai galės tyrinėti ir akies struktūrą bei funkcijas.   

demonstracijų temos: šviesos sklidimas, šviesos atspindžiai, šviesos 
refrakcija, šviesos dispersija, lęšiai, mikroskopai ir kt.

rinkinyje: priemonės demonstracijai ir 27 eksperimentų aprašai  lietu-
vių kalba. Papildomai reikalinga: maitinimo šaltinis. 
Šį rinkinį galima papildyti rinkiniu apie šviesos bangų 
sklidimą (47605).

47600

1312,00€

Papildomas demonstracinis Optikos rinkinys 

Šis papildomas Optikos rinkinys (prie 47600 rinkinio), skirtas pade-
monstruoti ir tyrinėti šviesos bangų sklidimą.

demonstracijų temos: difrakcija, poliarizacija, dvejopas spindulių 
lūžis, chromatinė poliarizacija ir kt.                                                                                  

rinkinyje: priemonės demonstracijai.

47605

276,20 €
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Šis papildomas eksperimentų rinkinys praplės įsisavintas ekektros pagrindų žinias indukcinės ir kintamosios srovės temomis.

eksperimentų temos: indukcija, indukcija su DC, Lenso dėsnis, elektros generatorius, kintamosios srovės generatoriai, 
transformatorius, ritės varža, kondensatorius ir kt.    
                                                                                                           

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir ne mažiau 10 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
Rinkinio dalys gali būti laikomos pagrindiniame rinkinyje (23210).

23220

328,00 €

Papildomas eksperimentų rinkinys „Elektrostatika, magnetizmas ir 
elektrochemija“

Šis papildomas eksperimentų rinkinys praplės įsisavintas elektros pagrindų žinias elek-
trostatikos, magnetizmo ir elektrochemijos temomis.

eksperimentų temos: trinties elektra, jėgos, veikiančios tarp įkrautų kūnų, elektroskopo 
modelis, polarizacija, indukcija, magnetinis laukas ir indukcija, geomagnetizmas, galva-
nizacija, elektrocheminis elementas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir nemažiau 15 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

23230

213,90 €

Rinkinys su maketavimo plokšte „Elektros pagrindai“

7 - 12 
klasei

Su šiuo rinkiniu mokiniai galės atlikti pagrindinius elektros, šilu-
minės energijos ir magnetizmo eksperimentus.

eksperimentų temos: elektros grandinė, laidumas, įtampa, srovės 
stiprumas, Omo dėsnis, šilumos energijos, saugikliai, bimetalinis 
jungiklis, Erstedo eksperimentas, elektromagnetai ir kt.                                                                                                                                

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir ne mažiau 25 eksperi-
mentų aprašai lietuvių kalba. Šį rinkinį galima papildyti eksperi-
mentų rinkiniais „Indukcinė ir kintamoji srovė“
(23220) ir „Elektrostatika, magnetizmas ir
 elektrochemija“ (23230).

23210

755,80 €

Papildomas eksperimentų rinkinys  „Indukcinė ir kintamoji srovė“

Didysis fizikos pagrindų eksperimentų 
rinkinys - laboratorija

Su šiuo universaliu fizikos eksperimentų rinkiniu galima 
atlikti visus svarbiausius fizikos pagrindų eksperimentus 
net neturint specializuotos laboratorijos.

eksperimentų temos: mechanika, optika, elektra, šiluma.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 74 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba. Rinkinio dalys yra suderinamos ir 
su kitomis to paties gamintojo priemonėmis, todėl bet 
kada gali būti papildytas. Papildomai reikalinga: maiti-
nimo šaltinis.

16500

2845,00  €
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Optikos eksperimentų rinkinys

7- 12
klasei

Šis optikos eksperimentų rinkinys apima pagrindinius 
fizikos dėsnius: Niutono korpuskulinės šviesos teoriją, 
Galileo teleskopą, Keplerio teleskopą, Hiugenso ir Frene-
lio, Fermato principus ir Snelio dėsnį.                        

eksperimentų temos: šviesa ir šešėliai, atspindžiai, lenkti 
veidrodžiai, Fermá principas, refrakcija ir vandeninis at-
spindys, spinduliuojantis takas per lęšius, optiniai teles-
kopai ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 grupei ir 
16 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 

47530 Optikos eksperimentų rinkinys

7 - 12
klasei

Šis optikos eksperimentų rinkinys apima pagrindines op-
tikos temas.

eksperimentų temos: šviesa ir šešėliai, atspindžiai, 
lenkti veidrodžiai, Fermato principas, Snelio refrakcijos 
dėsnis ir kt.

rinkinyje: priemonės 6 darbo gupėms ir 
9 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

47545

1925,20 €599,00 €

7 - 12 
klasei

Rinkinys skirtas pagrindiniams elektros procesų dėsniams 
ištirti: Kulono, Faradėjaus, Omo, Erstedo, Lenzo ir kt.  

eksperimentų temos: srovė ir elektros grandinės, in-
dukcija ir kintamoji elektros srovė, elektrostatika, mag-
netizmas, elektromagnetizmas ir elektrochemija ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 55 eksperi-
mentų aprašai, mokytojo vadovas.

Papildomai reikalinga: maitinimo 
šaltinis  ir skaitmeninis multimetras. 1197,90  €

Didysis elektros eksperimentų 
rinkinys 23200 Demonstracinis rinkinys „Geometrinė 

optika“ magnetinei lentai  
Rinkinys skirtas pademonstruoti pagrindinius geomet-
rinės optikos dėsnius.

demonstracijų temos: šviesos spindulių refrakcija per 
išgaubtą/įgaubtą lešius ir prizmę, lūžio rodiklis, šviesos 
sklidimas trumparegių, toliaregių akyse ir kaip pritai-
komi lęšiai akių korekcijai ir kt.

rinkinyje: priemonės demonstracijai ir 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

47080

333,70 €
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Eksperimentų rinkinys 
„Elektra 2.0“

7- 12
klasei

Šis rinkinys yra apie elektros grandines, Omo ir Kirchofo 
dėsnius.

eksperimentų temos: elektros grandinės, elektros 
laidininkai ir izoliatoriai, Omo ir Kirchofo dėsniai, elek-
tros srovės matavimas ir įtampa, elektros energija ir kt.

rinkinyje: priemonės 6 darbo grupėms ir 12 eksperi-
mentų aprašai lietuvių kalba. Papildomai reikalinga: 
universali plokštė (20402), maitinimo 
šaltinis  ir skaitmeninis multimetras. 
16 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 

23410
Eksperimentų rinkinys „Pagrindinės 
elektros grandinės“

7 - 12
klasei

Su šiuo rinkiniu mokiniai gali atlikti nesudėtingus laidu-
mo ir elektros grandinių eksperimentus. Taip pat galima 
atlikti ir eksperimentus su elektros srove.

eksperimentų temos: elektros grandinė ir jungikliai, 
medžiagų laidumas, elektros variklis, elektros magnetas 
ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 18 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

52200

463,50 €1119,50€

Demonstracinis rinkinys „Optika“ magnetinei lentai 

Rinkinys skirtas spindulių trajektorijos tyrinėjimams, pasitelkiant 
lęšius, prizmes ir veidrodžius.

eksperimentų temos: linijinis šviesos sklidimas, siaurieji šviesos 
spinduliai, šešėliai, šviesos atspindžio dėsnis, dvigubas veidrodis, 
šviesos refrakcija, lęšių kombinacijos, spalvos pigmentas ir kt.

rinkinyje: priemonės demonstracijai ir 22 eksperimentų aprašai 
lietuvių kalba. 
Papildomai reikalinga: maitinimo blokas, 
magnetinė lenta.

47095

599,00 €

Stirlingo stūmoklinis variklis

Stirlingo stūmoklinis variklis, kuriame degimas priešingai nei įprastiniame varik-
lyje vyksta cilindro išorėje. Stirlingo variklis šilumą paverčia mechanine energija. 
Šis modelis kaip kurą naudoja alkoholį.

Matmenys: 180 x 90 x 90 mm.

266905

115,60 €
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Eksperimentų rinkinys 
„Elektronika“ 

7- 12
klasei

Šiame rinkinyje yra visos priemonės, būtinos elektroni-
nių komponentų ir elektros grandinių funkcijų ir veikimo 
principų eksperimentams atlikti.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 47 eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba. Papildomai reikalinga: maitinimo 
šaltinis ir skaitmeninis multimetras.

20415
Demonstracinis eksperimentų 
rinkinys „Mechanika“
Šiuo eksperimentų rinkiniu galima atlikti įvairius me-
chanikos eksperimentus su svertu, skriemuliais ir di-
namometrais.

eksperimentų temos: dinamometras, svirtys, fiksuotas 
ir kilnojamasis skriemulys ir kt.

rinkinyje: priemonės demonstracijai ir 
10 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

43080

663,10 € 791,50 €

Demonstracinis rinkinys „Mechanika“
magnetinei lentai 

Šiuo rinkiniu galima pademonstruoti pagrindinius 
mechanikos dėsnius ir paprastųjų mechanizmų veikimą.

eksperimentų temos: svoris ir svorio jėga, Huko dėsnis, 
jėga ir pasipriešinimas, nuožulnioji plokštuma, svorio cen-
tras, svirtys, skriemuliai.

rinkinyje: priemonės demonstracijai ir 
15 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.
Papildomai reikalinga: magnetinė lenta.

43085

787,20€

„DynaMot“ eksperimentų 
rinkinys

7 - 12
klasei

DynaMot gali būti naudojamas kaip nuolatinės srovės 
generatorius ar variklis, norint pakeisti baterijas ar kitus 
elektros energijos tiekimo šaltinius. 

eksperimentų temos: energijos srautas ir elektronai, 
srovės stiprumas, įtampa, elektronų srauto matavimas 
ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei, 
8 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 

54853

544,90 €
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Demonstracinis rinkinys 
„Elektrostatika“
Rinkinys leidžia pademonstruoti  elektrostatikos eks-
perimentus.

eksperimentų temos: jėgos veikimas tarp įkrautų kūnų, 
elektroskopas, elektrostatinis filtras, elektriniai skam-
bučiai, elektrostatinis kamuolys ir kt.

rinkinyje: priemonės demonstracijai ir
8 eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

50332

492,00 €

Elektrostatinės indukcijos 
mašina

Priemonė skirta elektrostatikos eksperimentams atlikti. 
Rankinis veikimo principas, diržinė pavara, reguliuoja-
mas kibirkštinis iškroviklis ir du aukštos įtampos konden-
satoriai (Leyden’o stiklainiai).

Techniniai duomenys:
Skersmuo: 310 mm
Kibirkštinis iškroviklis: 120 mm
Dydis: ~ 360x250x400 mm³

1002967

373,40 €

Elektroskopas

Prietaisas skirtas elektros 
krūvio demonstravimui 
su 150 mm skersmens 
apsauginiu žiedu, kuris 
gali būti įžemintas. 

441000

260,70 €

Cinko plokštė elektroskopui

Naudojama su elektros-
kopu fotoelektrinio efek-
to demonstravimui.

441003

19,20 €

Su šiuo rinkiniu vaikai galės atlikti pagrindinius lazerinės op-
tikos eksperimentus, tyrinėti šviesos reiškinius.

eksperimentų temos: Michelsono interferometras, difrakci-
ja, šviesos poliarizacija ir holografija ir kt.

rinkinyje: Diodinis lazeris (2 klasė), įtampos adapteris, 
išgaubtas lęšis, veidrodis, pusiau permatomas veidrodis, mati-
nė stiklo plokštė, ekranas, spalviniai filtrai, poliarizacinis fil-
tras, įvairūs difrakcijos elementai, hologra-
ma, stiklo plokštė, skirta parodyti trukdžius.

Lazerinės optikos rinkinys 288750

787,60 €
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Termometras

Skirtas temperatūrai matuoti. 
Matavimo diapazonas nuo -10 iki 
+360 °C.

Matmenys: ilgis - 
300 mm, Ø - 6 - 7 mm.

057520

35,20 €

Termometras

Skirtas temperatūrai matuoti, 
geltonos spalvos. 
Matavimo diapazonas 
nuo -20 iki +110 °C. 

Matmenys: ilgis - 275 mm, 
Ø - 6 mm.

058500

20,70 €

Termometras

Skirtas kambario temperatūros 
matavimui. Matavimo diapazonas
nuo -30 iki +50 °C.

Matmenys:
180 x 16 mm. 

060000

3,20 €

13,50 €

11,40 €

Skirta fizikinių slėgio reiškinių 
demonstravimui.

Kartu pridedamas kamštis ir žar-
nos jungtis. Skersmuo: 92 x 225 
mm. 

Metalinė talpa slėgio 
eksperimentams 173200

Elektros lemputės laikiklis

Elektros lemputės laikiklis su 2 
lizdais, tinkantis lemputei E10.

412000

7,00 €

Elektros lemputės laikiklis

Elektros lemputės laikiklis, 
tinkantis lemputei E10. Galima 
naudoti su saugos kištukais, 
mini laidais ir banana tipo 
kištukais.

412015

Skaitmeninės svarstyklės.
Svėrimo ribos: 0 - 750 g.
Tikslumas: 0.1 g.
Rinkinyje yra 2xAAA baterijos.

Svarstyklės 102890 Svarstyklės

Skaitmeninės svarstyklės su 
gaubtu.
Svėrimo ribos: 0 - 300 g.
Tikslumas: 0.01 g.
Rinkinyje yra 2xAA baterijos.

102900

21,90 € 40,50 €

Kundt vamzdelis

Skirtas stovinčių bangų 
demonstravimui ir garso 
bangų nustatymui.
Reikalingi priedai - tinkama 
tvirtinimo šakutė (224010) ir 
plaktukas (224561).
Matmenys: skersmuo 
30 x 660 mm.

247500

87,70 €
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84,00 € 27,80 €

38,20 €

Niutono spalvų diskas, skir-
tas demonstruoti spalvines 
variacijas. Montuojamas ant 
stabilaus paviršiaus, varo-
mas mechaniškai.

Disko skersmuo: 90 mm.

Niutono spalvų diskas 670124

Sudedamos svarstyklės iš 
tvirto plastiko su svareliais.
Svėrimo riba iki 2 000 g.

rinkinyje: 10 vario svarelių: 
2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 
g, 1 x 20 g ir 1 x 50 g.
 

Svarstyklės su svareliais 091700 Svarelių rinkinys

Rinkinyje yra 16 svarelių nuo  
50 g iki 10 mg (50 g - 20 g - 2 
x 10 g - 5 g - 2 x 2 g - 1 g ir 500 
mg - 2 x 200 mg - 100 mg - 50 
mg - 2 x 20 mg - 10 mg).

Įpakavimas: plastikinėje dėžu-
tėje su dangteliu, pridedamas 
pincetas.

095530

12,00 €

Rinkinyje yra 6 skirtingos 
medžiagos: aliuminis, ge-
ležis, cinkas, varis, švinas ir 
medis.
Kubelių išmatavimai: 
10 x 10 x 10 mm. 

Skirtingų medžiagų kubeliai 150000 Skirtingų medžiagų kubelių rinkinys

Rinkinyje yra 6 skirtingos 
medžiagos: aliuminis, ge-
ležis, cinkas, varis, švinas ir 
mediena, po 3 kiekvienos 
medžiagos 
dydžius.

150010

24,90 €

Pagrindinių spalvų - raudonos, 
žalios ir mėlynos spalvos 
(RGB) maišymas vadinamas 
aditiviuoju spalvų maišymu. 
Šia spalvų maišykle galima 
raudoną, žalią ir mėlyną 
šviesą sumaišyti atitinkamo-
mis proporcijomis.
Naudoja 
3 x 1,5 V AA 
baterijas.

Spalvų maišyklė 309000

31,60 €

Galileo termometras

Termometro veikimas paremtas 
dėsniu, kad skysčio tankis keičiasi pro-
porcingai jo temperatūros keitimuisi.                                                                           
Skirtumas tarp burbulų svorio yra 
mažesnis nei  2/1000 g, ir tai su-
teikia 1 ° C termometro tikslumą. 
Aukštis:  44 cm. 
Matavimo diapazonas: 
nuo + 18 iki + 24 °C.

060003

74,70€

Juostinis bangų prietaisas

Įrenginys skirtas demons-
truoti skersines bangas 
ir tirti, kaip bangos ilgis 
priklauso nuo virvės įtempi-
mo ir dažnio. 
rinkinyje: blokas, guminis 
kabelis, skriemulys, ašies 

1000808

276,20 €

veržtukas, dinamometras, 5 N, 2 ašies strypai, univer-
salūs griebtuvai, 2 strypai, 400 mm.
Matmenys: 700x150x230 mm. 
Svoris: ~ 4,4 kg
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Optinės gardelės

Trys gardelės: 100, 300 ir 
600 linijų/ mm.
Kiekvienas tinklelis yra 9 x 
16 mm pločio.

326000

Kalorimetras

Sudarytas iš dviejų labora-
torinių stiklinių, kurios at-
skirtos putplasčio izoliacija. 
Pagamintos iš aliuminio.
Talpa: 350 ml. Svoris: apie 84 g
Matmenys: išorė - skersmuo 
100 x 120 mm, vidus - 
skersmuo  70 x 90 mm.

274050

14,10 €

49,30 €

Poliruoto paviršiaus stiklo 
prizmė.

Matmenys: 34 x 34 x 35 mm.

Niutono prizmė 298500

42,60 €

Kamertono šakutė 21 Hz su 
braižymo rašikliu

Šis kamertonas leidžia at-
vaizduoti sukeltus virpesius 
ant popieriaus lapo. Kamer-
tono virpesiai yra matomi 
plika akimi arba stroboskopo 
pagalba. Kartu pateikiamas 
rašiklis su laikikliu ir atsvara.
Natūralus dažnis: 21 Hz.
Ilgis: 245 mm. Bendras svo-
ris: ~ 170 g.

58,20 €

1000805

17,90 € 207,50€

Vakuuminė žarnelė, 1m.

Tinkama vandens srovės 
vakuuminiams siurbliams ir 
oro pompos plokštei. Paga-
minta iš minkštos gumos.                                                            
Matmenys: Ø 8/18 mm.

037540 Oro pompos plokštė su lizdais

Skirta fizikinių žemo slėgio 
dėsnių demonstravimui, nau-
dojant kartu su stikliniu 
gaubtu (užsakomas papildo-
mai 178510). 

178000

Vamzdelio jungties Ø 10 mm.
Matmenys: 215 x 40 mm.

279,80 € 28,90 €

Stiklinis gaubtas

Derinamas su oro pompos 
plokšte (178000).
Skersmuo: 180 x 310 mm. 

178510 Vakuuminė - rankinė pompa

Vakuuminė - rankinė pompa 
su įmontuotu matuokliu.

069050
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Vakuuminė pompa, pritaikoma tiek  laboratoriniams tyrimams, tiek pramonės 
reikmėms. Pridedama papildoma alyva, tačiau rekomenduojama užsisakyti 
papildomą vakuumo aliejų.                                                  

techniniai duomenys:
Siurbiamoji galia: 750 mm Hg: 70 L / min
Ribinis vakuumas: 0,05 mBar
Variklis: 245 W 1440 aps / min
Neto svoris: 12,5 kg
Matmenys: 315 x 240 x 120 mm
Jungtis: 230 V / 50 Hz 491,50 €

Vakuuminė pompa, 2-jų pakopų 069525

Rinkinyje yra du veidro-
džiai - vienas išgaubtas, ki-
tas įgaubtas. Gali būti mon-
tuojami ant lęšių ir diafrag-
mos laikiklio (290201).
Matmenys: skersmuo - 50 mm. 
Židinio nuotolis: +/- 10 cm.

Veidrodžių rinkinys 290310

9,30 € 4,60 €

Kamertonai ant rezonansinių 
dėžučių 

Skirtas ritmo ir rezonanso 
eksperimentams.
Natūralus dažnis: 440 Hz. 
Kamertono šakutės ilgis: ~ 
170 mm
Rezonancinės dėžutės
Matmenys: 
180x90x50 mm³.

 1002613

77,30 €

Tuščiavidurė prizmė

Tuščiavidurė 60 ° prizmė, pa-
gaminta iš 3 mm stiklo, su 
nuimamu dangteliu, naudo-
jama spindulio lūžio rodikliui 
skysčiuose parodyti.
Matmenys: 50 x 50 x 53 mm.

300000

601,00 €

Optikos rinkinys su lazeriu 

Komplektuojamas optikos rinkinys, kuriame yra lazeris, nau-
dojamas spinduliavimo per lęšius demonstravimui ir pan.

rinkinyje: magnetiniai lęšiai ir šablonai.

294100

Svertas

Svertas su skylutėmis svareliams 
pakabinti.                                                       
Pagaminta iš 2 mm nikelio, 
padengto žalvariu.

Matmenys: 
320 x 15 mm.

190500

26,40 €

Sverto tvirtinimo ašis

Ašis skirta sverto (190500) 
tvirtinimui. 
Pagaminta iš nerūdijančio 
plieno. 
Ilgis: 95 mm.

190510

16,90 €
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880,90 €894,40 €

Ampermetras

Skirtas nuolatinės ir kintamosios įtampos matavimui, 
tinkantis praktiniams laboratoriniams darbams. Prietai-
sas atsparus elektros smūgiams.
Matavimo diapazonas: 
0 – 0.05 A,  0 – 0.5 A, 0–5 A AC/DC
Tikslumas: +/- 2%   
                                                                     

Matmenys: 173 x 108 x 65 mm.

381570

Skirtas nuolatinės įtampos matavimui, tinkantis prakti-
niams laboratoriniams darbams. Prietaisas atsparus ele-
ktros smūgiams (su 4 mm saugos lizdais).
Matavimo diapazonas: +/- 5 mA, +/- 500 μA, +/- 50 μA
Tikslumas: +/- 2%        
                                                                                          

Matmenys: 173 mm x 108 mm x 65 mm.

176,60 €

Galvanometras 381580

185,60 €

Elektrometras

Prietaisas matuoja labai mažą elektros įtampą ir krūvį. Prietaisą galima su-
jungti su skaitmeniniu multimetru 
Maitinamas 9 V baterija, kuri laiko 25 h.                                                                         
Skalės intervalai: ±5, ±50, ±500 pA. ±5, ±50, ±500 nC.

441030

654,10 €

Maitinimo šaltinis 0 - 6000 V DC

Maitinimo šaltinis teikia stabilią nuolatinę įtampą.

techniniai duomenys: 
DC įtampa: 0 - 6 kV (stabili, nuolat reguliuojama)
Trumpojo jungimo srovė: 2 mA (max)
Triukšmas: 1% (RMS, 100 V - 6 kV) (max)
Tikslumas: 1% + 1
AC įtampa: 6.3 V
Srovė: 3 A (max)

Energijos naudojimas: 80 W (max)
Matmenys: 312 x 225 x 117 mm
Svoris: 4.5 kg

367060 Maitinimo šaltinis 0-24 V AC / DC

Universalus maitinimo šaltinis visiems žemos įtampos eks-
perimentams atlikti. Galimybė nuolat reguliuoti įtampą 
atskirai DC ir AC.                                                                                                 

techniniai duomenys:
DC išėjimo įtampa: 0 - 24 V (stabili)
Triukšmas: 25 mVpp (max)
Išėjimo srovė:  10 A (0-12 V) (max)
AC išėjimo įtampa: 0 - 24 V (stabili)
Išėjimo srovė:  6 A (max)
Energijos sąnaudos: 320 W (max)

Matmenys: 312 x 225 x 117 mm
Svoris: 3.4 kg  

364000

Turime ir kitokių parametrų maitinimo 
šaltinių, prašome teirautis atskirai.
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Skirtas nuolatinės ir kintamosios įtampos matavimui, tinkantis prakti-
niams laboratoriniams darbams. Prietaisas atsparus elektros smūgiams 
(su 4 mm saugos lizdais).

matavimo diapazonai: 
0 - 3 V; 0 - 15 V; 0 - 30 V AC/DC
Tikslumas: +/- 2%
Varža: 10 kΩ/V       
                                                                      

Matmenys: 173 x 108 x 65 mm.    

Voltmetras 381560

143,00 €

Kamuoliukas ir žiedas

Skirtas kietų kūnų išsiplėtimo, atsiradusio dėl šilumos 
poveikio, demonstravimui. Rutulys ir žiedas, pagamin-
ti iš žalvario, su plastmasinėmis rankenomis. 
Žiedo Ø išorėje/viduje:  38/25 mm.
Kamuolio Ø  25 x 250 mm.
Ilgis: 260 mm.

266500

Džaulio dėsnio demonstravimui, naudojant kartu ka-
lorimetrą (274050). Įmontuotos 2 x 2,5 omų kaitini-
mo ritės, prijungtos prie 3 lizdų.
Aukštis: 120 mm.

Džaulio dėsnio prietaisas 274010

8,90 € 110,50 €

Lęšių ir diafragmos laikiklis

Montuojamų lęšių skermuo 
- 50 mm ir 50 x 50 mm skers-
mens diafragmos laikiklis. 
80 x 72 mm  plokštė skirta 
1-16 mm storio lęšiams ir 
diafragmai įstatyti.

290201

50,40€

Švytuoklė

Priemonė energijos tvermės 
dėsnio demonstravimui.

Matmenys: 124 x 110 x 153 
mm, rutulio Ø 20 mm.

211520

Rinkinyje yra 5 vienodo 
ilgio, skirtingo standu-
mo spyruoklės. Viena-
me spyruoklės gale yra 
kilpa, kitame - kablys.

Spyruoklių rinkinys 215580

17,70 €

15,00 €

Trinties blokas

Blokas su kabliu, skirtas 
trinties jėgos matavimo 
bandymams.
Matmenys: 300 x 50 x 25 mm.

192510

25,50 €
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Svarelių rinkinys

Svareliai yra su kabliais, todėl gali būti sukabinami vienas 
su kitu. 

rinkinyje: 1 x 1000 g, 1 x 500 g, 
2 x 200 g, 1 x 100 g, 1 x 50 g.

670119

72,40 €

Optikos rinkinys su lęšiais ir 
šviesos šaltiniu 
Populiarios optikos rinkinio versija, apimantis daugy-
bę komponentų, įskaitant apertūrą, filtrus, lęšius ir 
veidrodžius. Šviesos dėžutei papildomai reikalinga: 12 
V ir 2 A maitinimo šaltinis ar 
maitinimo adapteris (670268).

293600

199,70 €

Lęšių rinkinys

Lęšių rinkinys, skirtas įvairiems optikos eksperimen-
tams - židinio nuotolio nustatymui ir kt. ir eksperimen-
tams, atliekamiems su lazerio šviesa. Lęšiai montuo-
jami ant lęšių ir diafragmos laikiklio.

rinkinyje: 6 montuojami lęšiai, kurių skersmuo 50 
mm. Papildomai reikalinga: lęšių ir diafragmos laikiklis 
(290201). 

290300

17,90 €

Danielio galvaninio elemento 
modelis 
Modelis susideda iš stiklinio cilindro, kurio tūris yra apie 
1 l ir Ø 95 x 155 mm, akytojo molio cilindro, cilindrinio 
cinko ir kvadratinio vario elektrodų, be elektrolito. 
Naudojamas su 10% vario sulfato CuSO4 ir sieros rūgšties 
H2SO4 arba cinko sulfato ZnSO4 tirpalu.

452500

221,00 €

Planko konstanta su šviesos diodais

Modelis su voltmetru ir nano ampermetru, naudoja 
fotoelektrinį efektą nustatant Planko konstantą. Fo-
toelementas yra su ceziu padengtu katodu. Šviesos 
šaltinis susideda iš penkių keičiamų šviesos diodų.                                                                                                             
Parduodamas su maitinimo adapteriu.                  

Matmenys: 280 x 120 x 160 mm.

506020

1495,70 €
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824,80 €

Rinkinyje yra lazdelė su 
plaukais, neoninė lempa, 
Faradėjaus taurė, elektro-
das, rotorius, šerdies ru-
tulys ir izoliuotas cilindras 
su šerdiniais rutuliais.

Van de Grafo generatoriaus 
priedai 670065

248,90 €

Elektronikos rinkinys

Elektronikos rinkinys su ma-
ketavimo plokšte.

rinkinyje: priemonės 6 darbo 
grupėms, 11 eksperimentų 
aprašai.

655000

561,70 €

Juostiniai magnetai

Juostiniai magnetai padengti 
plastiku.

rinkinyje: 2 vienetai.                                                              
Matmenys: 80 x 22 x 10 mm.

330850

12,20 €

Leidžia demonstruoti ir aiškin-
ti pagrindinius elektrostatikos 
dėsnius: elektros akumuliaci-
ją, potencialų skirtumus, talpą 
ir varžą.

techniniai duomenys:
Kupolo Ø 220 mm
Maitinimo įtampa: 230 V
Kibirkščių ilgis: 80 - 100 mm
Bendras aukštis: 560 mm
Apatinės plokštės dydis: 195 x 
195 mm

Van de Grafo generatorius 370060

Jėgos stalas

Skirta jėgų paralelogramos demonstravimui.

rinkinyje: 
    Matavimo skalė
    Besisukantis matlankis
    Gulsčiukas
    3 x 10 g laikikliai
    3 svorių komplektai (1 x 50, 3 x 20, 4 x 5 g) 

208400

112,00 €

U formos magnetas

Didelis, galingas AlNiCo mag-
netas su spalvotais poliais ir 
laikikliu.

Matmenys: 30 x 82 x 135 mm. 
Tarpas tarp ašių 59 mm.

331500

27,40 €

Magnetinio lauko demonstravimo 
rinkinys

Skirtas magnetinių laukų 
2D ir 3D demonstravimui.                                              

Matmenys: dėžutės 76 x 
76 x 76 mm, lėkštės: 91 x 
157 x 9 mm.

339610

51,70 €
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Variklio/generatoriaus rinkinys 476000

Skirtas vienfazio AC ir DC generatorių ir DC variklių demonstravimui. 

rinkinyje:

    Ritės laikiklis su komutatoriumi
    Ritė, 800 apvijų
    Laminuotas I - branduolys
    2 komutatoriaus kontaktinės spyruoklės
    Profiliuotas bėgis
    4 stumdomi laikikliai (ertmės skersmuo: 10 mm)
    2 magneto laikikliai varikliui ar generatoriui
    2 stačiakampiai AlNiCo magnetai 
     (100 x 10 x 10 mm)
    Rankinis pavaros skriemulys
    Keturi skirtingi pavarų diržai 585,80 €

Dinamometrai

Dinamometras, 50 N  103750                      3,60 €

Dinamometras, 5 N  103720                      2,90 €

Dinamometras, 20 N  103740       2,90 €

Dinamometras, 2,5 N 103710                      2,90 €

Dinamometras, 10 N  103730                      2,90 €

Skriemuliai

Magnetų rinkinys skirtas eksperimentams su magnetais ir magnetinėmis jėgomis.    
  

Magnetų rinkinys 331600

107,80 €

rinkinyje:
      1 plieninių magnetų komplektas (7 x 16.5 x 100)    
      1 plieninis U formos magnetas su laikikliu               
      1 plastike įtvirtintų  ferito magnetų komplektas (80 mm ilgio)                                   
      2 ferito magnetai (50 x 19 x 5 mm)               
      10 apvalių ferito magnetų (5 * Ø 24 mm ir 5 * Ø 12 mm)       
      1 pora AlNiCo magnetų (6 x 6 x 38 mm)                                                                                  
      3 AlNiCo magnetai (Ø 12, Ø 19 ir Ø 24 mm)
      1 AlNiCo U formos magnetas (25 mm) - 1 AlNiCo magnetų 
        komplektas (Ø 8 mm x 24 mm)                                         
      1 AlNiCo magnetų komplektas (10 x 15 x 50 mm)
      4 spalvotos magnetinės plokštelės (50 x 50 mm), pagamintos 
        iš magnetinės gumos
      1 geležies drožlių indelis magnetinių laukų riboms parodyti                      
      4 kompasai (Ø 16 mm)                                                                          
      8 skirtingų medžiagų plokštelės

Viengubas skriemulys 210500                      9,10 €

Dvigubas skriemulys  210510                      9,50 €

Trigubas skriemulys   210520      10,10 €
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FIzIKA 4

Saulės elementas su vandens 
siurbliu

Modelis susideda iš stiklinio cilindro, kurio tūris yra apie 
1 l ir Ø 95 x 155 mm, akytojo molio cilindro, cilindrinio 
cinko ir kvadratinio vario elektrodų, be elektrolito. 
Naudojamas su 10% vario sulfato CuSO4 ir 
sieros rūgšties H2SO4 arba cinko sulfato 
ZnSO4 tirpalu.

488529

46,00 €

Skirtas pademonstruoti santykį tarp tūrio ir slėgio 
esant pastoviai temperatūrai. 
Manometras: Ø 100 mm.
Ilgis: 350 mm.

Boilio ir Marioto slėgio 
prietaisas 180500

360,70 €

Plokštelių rinkinys 

Skirtas magnetizmo ir elektrochemijos eksperimentams.

rinkinyje: 8 magnetinių ir nemagnetinių medžiagų plokštelės: žalvario, nikelio, švino, 
vario, aliuminio, geležies, cinko ir plastiko.

Plokštelių matmenys: 65 x 25 mm.  

339000

11,00 €

Kompasas su plūduriuojančia 
rodykle

Plūduriuojanti kompaso ro-
dyklė padaryta iš neodimio 
magneto, aptraukto put-
plasčiu. Panardinta į vandenį, 
rodyklė pasisuka šiaurės-pie-
tų kryptimi.

792046

22,60 €

Atsinaujinančių energijos šaltinių 
rinkinys

Rinkinys skirtas veikloms, 
susijusioms su atsinaujinan-
čiais energijos šaltiniais:
   Energijos gamybai skirtas

mažas saulės kolektorius ir 
vėjo turbina, 
   Elektrolizeris - vandenilio 

ir deguonies gamybai su gali-
mybe juos laikyti

452940

443,80 €

Atomo modelio rinkinys

Modelis leidžia mokiniui pažinti atomą intuityviu, lietimo ir eksperimentiniu būdu. Mo-
kiniai gali kurti savo atomus, izotopus ir jonus.

rinkinyje: 8 mokiniams skirti komplektai, kiekviename iš jų po 2 atomų kūrimui skirti 
paviršiai, 30 protonų, 30 neutronų ir 30 elektronų, ir 1 magnetinis mokytojo komplek-
tas, kuriame 2 branduoliai, 8 elektronų kriauklės, 20 protonų, 
20 neutronų ir 20 elektronų.

528005

532,60 €

Magnetas yra 8 cm ilgio ir 3 cm skersmens, pateikiamas 
sugraduotame inde, kuris turi laipsniais sugraduotą skalę. 
Indo aukštis apie 4 cm, Ø 11,5 cm.    Kuro elementas, paverčiantis 

    cheminę energiją atgal į elektros 
    energiją
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Geigerio-Miulerio skaitiklis

savybės:

     Jautrus alfa, beta ir gama spinduliuotei                                                                    
      8 fiksuoti matavimo periodai (1, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 100 s0
     Rodo dozės galią (μSv/h)                                                                                                         
     Skaitiklio įtampa gali būti koreguojama nuo 400 iki 700 V
     Parodo maksimumą, minimumą ir vidurkį (μSv/h ir CPS)

513545

637,70 €

Komplekte esantys jutikliai jungiasi tiesiogiai per Bluetooth arba USB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterių be 
jokio papildomo duomenų surinkimo modulio. Jutiklių duomenų rinkimui naudojama nemokama analizės 
programa.

rinkinyje:

Fizikos startinis komplektas Go Direct® GDP-PH-ST

1. go direct® Įtampos jutiklis
Įvesties įtampos diapazonas: ± 20 V
Didžiausia įtampa bet kokiam įėjimui: 24 V
Tipinė raiška: 5 mV į potencialą - 20 V kanalas.

2. go direct® Jėgos ir pagreičio jutiklis
Jėga: ± 50 N
Pagreitis: 3 ašys, ± 16 g
Giroskopas: 3 ašys, 2000 ° /s

3. go direct® srovės jutiklis
Diapazonas: +/- 1 A ir +/- 0,1 A
Maksimali srovė: 1,5 A ir 0,5 A
Raiška: 0,031 mA ir 0,003 mA

4. go direct® energijos jutiklis 
Galimos įvesties įtampos ribos: ± 30 V
Galimos įvesties srovės ribos: ± 1000 mA

5. go direct® 3 ašių magnetinio lauko jutiklis
Matavimo diapazonas: ± 5 mT ir ± 130 mT
Darbinė temperatūra: -40 ° C iki 85 ° C
Suprojektuotas taip, kad prireikus būtų dedamas 
į solenoidą.

743,20 €

Go Direct® 3 ašių magnetinio lauko jutiklis

Go Direct® Spektrofotometras SpectroVis® 

Go Direct® Dujų slėgio jutiklis 

GDX-3MG

GDX-SVISPL

GDX-GP

Go Direct® Laidumo jutiklis GDX-CON

Go Direct® Nuolatinės elektros srovės sistema GDX-CCS

Go Direct® Šviesos ir spalvų jutiklis

Go Direct® Judesio jutiklis

Go Direct® Radiacijos matuoklis

Go Direct® Dinaminė sistema 

Go Direct® Jėgos ir pagreičio jutiklis

GDX-LC

GDX-MD

GDX-VOLT

DTS-GDX

GDX-FOR
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Eksperimentų rinkinys „Chemija I“

7 - 12 
klasei

Šis rinkinys yra skirtas atlikti pagrindinius eksperimentus apie įvairias medžiagas ir jų savybes, mišinius, jų at-
skyrimą bei apie vandens sudėtį ir jo savybes. 

eksperimentų temos: tirpumas vandenyje, laidumas, elgsena kaitinant, skirtingų medžiagų atskyrimas (vario 
sulfato tirpalo, apelsinų sulčių distiliavimas ir kt.), vandens komponentai, elektrinis laidumas, sotieji tirpalai ir kt. 

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 18 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
Šį rinkinį galima papildyti eksperimentų rinkiniu “Oras, degimas, redukcija” (94105).

608,40 €

94100

Papildomas eksperimentų rinkinys „Oras, degimas, redukcija“

Šis papildomas rinkinys (prie 94100 rinkinio) skirtas atlikti eksperimentus oro, degimo ir redukcijos temomis.

eksperimentų temos: oro fizinės savybės ir analizė, skirtingų medžiagų degimas, produktai pagal reakciją, oksi-
dacijos - redukcijos reakcijos, kietų produktų degimas, masių tvermės dėsnis, elektrolizė ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 21 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. 
469,80 €

94105

Eksperimentų rinkinys „Chemija II“

7 - 12 
klasei

Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus oro, degimo ir redukcijos temomis.

eksperimentų temos: oro fizinės savybės ir analizė, skirtingų medžiagų 
degimas, produktai pagal reakciją, oksidacijos - redukcijos reakcijos, kietų 
produktų degimas, masių tvermės dėsnis, elektrolizė ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 21 eksperimentų aprašai lietuvių 
kalba. 

Turint rinkinį Chemija I (94100), užtenka įsigyti papildomą rinkinį Chemija 
II (94105), kad galėtumėte atlikti eksperimentus oro, degimo, redukcijos 
temomis. 

654,60 €

94200

CHEMIJA 5
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Eksperimentų rinkinys 
„Distiliacija“ 

7- 12
klasei

Visi įprasti paruošiamieji distiliavimo procesai gali būti 
saugiai atliekami naudojantis rinkiniu. Mokiniai lengvai 
supras vandens aušinimo efektyvumą ir galimybę atskirti 
skysčius dėl jų skirtingos virimo temperatūros.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 
eksperimentų aprašai lietuvių kalba.

89756
Eksperimentų rinkinys 
„Dujų generatorius“
Šiuo rinkiniu galima sugeneruoti nedidelį kiekį tokių 
pačių dujų, kokios išgaunamos  standartinėse laboratori-
jose ir pasigaminti nedidelį distiliavimo garais aparatą.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir eksperimentų 
aprašai lietuvių kalba.

89886

494,90 €340,00€

7- 12
klasei

Organinių ir neorganinių 
molekulių rinkinys

Su šiuo rinkiniu galima atvaizduoti įvairių molekulių 
sandarą, pavyzdžiui, anglies dioksido, amoniako, sieros 
rūgšties, kalcio hidroksido, metalų druskų, vario sulfato, 
alkanų, alkoholio, gliukozės ir benzolo.

rinkinyje: 51 atomų dalys (6 anglies, 6 deguonies, 14 
vandenilio, 3 azoto, 3 sieros, 1 fosforo, 6 halogeno, 9 meta-
lo) ir 38 atomų jungtys.

1005291
Organinių molekulių rinkinys

Su organinių molekulių rinkiniu galima atvaizduoti 
įvairių molekulių sandarą.

rinkinyje: 50 atomų dalių (12 anglies, 6 deguonies, 
20 vandenilio, 4 azoto, 1 sieros, 1 fosforo, 4 halogeno, 
1 metalo), 64 atomų jungtys ir jungčių ardymo įrankis.

1005290

36,10 €36,10 €
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Didysis molekulių rinkinys - 1

7 - 12 
klasei

molekulių rinkinyje - atomų modeliai šiems organi-
niams junginiams:
       25 vandenilio atomai (monovalentiniai)
       5 chloro atomai (monovalentiniai)                                                                                                           
       15 deguonies atomų (dvivalentiniai)
       5 azoto atomai (trivalentiniai)                                                      
       14 anglies atomų (keturvalentiniai)
       60 lanksčių jungiamųjų elementų

rinkinyje: priemonės 10 darbo grupių.

31764

421,80 €

Rinkinys skirtas organinių junginių kūrimui.  Naudo-
jamas tik kartu su Didžiuoju molekulių rinkiniu - 1 
(31764).

molekulių rinkinį sudaro:
       4 sieros atomai (šešiavalentiniai)
       8 sieros atomai (dvivalentiniai)
       4 fosforo atomai (penkiavalentiniai)
       4 azoto atomai (penkiavalentiniai)
       4 azoto atomai (trivalentiniai)
       8 anglies atomai (keturvalentiniai)
       4 deguonies atomai (dvivalentiniai)
       4 universalūs blokai (vienvalentiniai)
       80 lanksčių jungiamųjų elementų
       3 skaidomi benzeno žiedų modeliai

rinkinyje: priemonės 10 darbo grupių.

421,80 €

molekulių rinkinį sudaro:
5 vnt. molekulių rinkinių (18474) ir 5 vnt. molekulių rin-
kinių (31810), kuriuose rasite sieros, fosforo, azoto, an-
glies ir deguonies atomai, universalūs blokai, lanksčios 
jungiamosios dalys ir benzeno žiedų modeliai.

rinkinyje: priemonės 5 darbo grupėms.

421,80 €

Didysis molekulių rinkinys - 2 42880

Didysis molekulių rinkinys - 3 36685

Eksperimentų rinkinys „Elektrochemija“7 - 12 
klasei

Rinkinyje yra visos reikalingos medžiagos pagrindiniams elektrochemi-
jos eksperimentams atlikti.

eksperimentų temos: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, 
elektrocheminis elementas ir kt.

rinkinyje: priemonės 1 darbo grupei ir 5 eksperimentų aprašai lietu-
vių kalba.   

185,40 €

51901

CHEMIJA 5
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Chemijos startinis komplektas Go Direct®

Komplekte esantys jutikliai jungiasi tiesiogiai per Bluetooth arba USB prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterių be 
jokio papildomo duomenų surinkimo modulio. Jutiklių duomenų rinkimui naudojama nemokama analizės 
programa.

724,40 €

GDP-CH-ST

rinkinyje:
    1. go direct® temperatūros jutikliai (2 vnt)
    Matavimo diapazonas: –40 iki 125°C
    Tikslumas: ±0.3°C.

    2. go direct® pH jutiklis - matuoja pH skys-
    čiuose ir pusiau standžios konsistencijos   
    medžiagose.
    Matavimo diapazonas: 0-14 pH.

    3. go direct® dujų slėgio jutiklis 
    Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 400 kPa
    Rezoliucija: 0,03 kPa
    Tikslumas: ± 3 kPA
    Vidinis tūris: 0,8 ml
    Didžiausias slėgis, kurį jutiklis gali toleruoti 
    be žalos: 450 kPa.

    4. go direct® Įtampos jutiklis
    Įvesties įtampos diapazonas: ± 20 V
    Didžiausia įtampa bet kokiam įėjimui: 24 V
    Tipinė raiška: 5 mV į potencialą - 20 V kanalas. 

Go Direct® Plataus diapazono temperatūros 
jutiklis 

GDX-WRT

Go Direct® Paviršiaus temperatūros jutiklis GDX-ST

Go Direct® Nitratų jutiklis GDX-NO3

Go Direct® Amonio jutiklis 

Go Direct® Chlorido jutiklis 

Go Direct® Kalcio jutiklis 

GDX-NH4

GDX-CL

GDX-CA

Go Direct® Kalio jutiklis GDX-K

Go Direct® Kolorimetras GDX-COL

Go Direct® Laidumo jutiklis GDX-CON

Go Direct® Lašų skaitiklis

Go Direct® Elektrodų stiprintuvas

GDX-DC

GDX-EA

Go Direct® Dujų slėgio jutiklis GDX-GP

Go Direct® Lydimosi temperatūros stotelė GDX-MLT

Go Direct® ORP jutiklis GDX-ORP

Go Direct® PH jutiklis GDX-PH

Go Direct® Radiacijos matuoklis

Go Direct® SpectroVis® spektrometras

Go Direct® Temperatūros jutiklis

GDX-RAD

GDX-SVISPL

GDX-TMP
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Elektrofezės kamera S

Kamera yra pagaminta iš aukštos kokybės organinio 
stiklo, atspari UV spinduliams ir cheminių medžiagų 
poveikiui. Indas aprūpintas saugiomis jungtimis, 
aukštos kokybės elektrodais su platininiais laidais 
(99,9 %).

rinkinyje: elektroforezės kamera, apsauginis varžtas su 
integruotomis elektros jungtimis,
„šukos“ su 12 tarpų.

1012852

453,30€

Svarstyklės

Skaitmeninės svarstyklės.
Svėrimo ribos: 0 - 750 g.
Tikslumas: 0.1 g.
Rinkinyje yra 2xAAA bate-
rijos.

102890

21,90 €

Svarstyklės

Skaitmeninės svarstyklės su 
gaubtu.
Svėrimo ribos: 0 - 300 g.
Tikslumas: 0.01 g.
Rinkinyje yra 2xAA bateri-
jos.

102900

40,50 €

Mini centrifūga       

Skirta greitam nucentrifugavimui.
MC 7000 serija.
Greitis nuo 0 iki 7000 rpm.
100-240 V / 50-60 Hz.

MCEN-00B-001

255,60 €

Universalus PH testo popierius 

pH 1 - 14      URPH-002-001       7,90 €
pH 1 - 11      URPH-001-001       8,30 €

1 pak. - 5 m.

PH - indikatoriaus juostelės

pH 7.5 - pH 14, intervalas: 
0.5 pH        STPH-313-001        19,30 €

pH 4.0 - pH 10.0, intervalas: 
0.5 pH        STPH-312-001        19,30 €

pH 0 - pH 14 , intervalas:
1 pH       STPH-311-001          18,00 €

1 pak. - 100 vnt.

Lakmuso popierius

Raudonos spalvos 
LSPH-002-001           6,50 €

Mėlynos spalvos  
LSPH-001-001           6,50 €

1 pak. - 200 vnt

LABORATORINIAI REIKMENYS 6

Pagamintas iš chromu dengto 
plieno, Ø 120 mm.

Žiedinis laikiklis su 
apkaba

RROS-120-001

8,90 €

Pagamintas iš patvarios vielos, 
Ø 75 mm.

Žiedo formos laikiklis 
su apkaba

RTRS-075-002

3,90 €
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Erlenmejerio kolba plačiu kaklu

500 ml, Ø pagrindo 105 mm, aukštis 175 mm, Ø kaklelio 46 mm    EFW3-500-008            3,40 €

250 ml, Ø pagrindo 85 mm, aukštis 140 mm, Ø kaklelio 46 mm       EFW3-250-010             2,40 €

100 ml, Ø pagrindo 64 mm, aukštis 105 mm, Ø kaklelio 30 mm       EFW3-100-012            1,60 €

Erlenmejerio kolba siauru kaklu

250 ml, Ø pagrindo 85 mm, aukštis 145 mm, Ø kaklelio 34 mm       EFNG-250-010            2,60 €

50 ml, Ø pagrindo 51 mm, aukštis 90 mm, Ø kaklelio 22 mm       EFNG-050-010             1,60 €

25 ml, Ø pagrindo 42 mm, aukštis 75 mm, Ø kaklelio 22 mm        EFNG-025-010             1,20 €

Plokščiadugnė kolba siauru kaklu

250 ml, Ø 85 mm, aukštis 145 mm, Ø kaklelio 34 mm        BFG3-250-012              3,10 €

100 ml, Ø 63 mm, aukštis 120 mm, Ø kaklelio 21 mm        BFG3-100-012             2,10 €

50 ml, Ø 53 mm, aukštis 100 mm, Ø kaklelio 20 mm        BFG3-050-012              1,90 €

Apvaliadugnė kolba siauru kaklu

250 ml, Ø 88 mm, aukštis 165 mm, Ø kaklelio 25 mm        BFK3-250-012              3,40 €

100 ml, Ø 63 mm, aukštis 120 mm, Ø kaklelio 21 mm        BFK3-100-012              2,50 €

50 ml, Ø 53 mm, aukštis 100 mm, Ø kaklelio 20 mm        BFK3-050-012              2,00 €

Stiklinė lazdelė

Ø 9 mm, ilgis 400 mm           STRN-400-005              0,90 €

Ø 7 mm, ilgis 300 mm           STRN-300-005              0,80 €

Ø 7 mm, ilgis 200 mm           STRN-200-005              0,70 €

Ø 7 mm, ilgis 150 mm           STRN-150-005              0,60 €

Laboratorinis padėklas (plastikinis, autoklavuojamas)

450 mm x 350 mm x 75 mm         TRYP-002-001            16,80 €

375 mm x 300 mm x75 mm                                                      TRYP-001-001            10,40 €

Stiklinė Petri lėkštelė

Ø 80 mm, aukštis 15 mm                  PDIN-080-024     1,10 €

Ø 100 mm, aukštis 20 mm                  PDIN-100-036     1,30 €
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LABORATORINIAI REIKMENYS 6

Stiklinė graduota pipetė, A klasė

25 ml    MPI2-P25-004 4,60 €

5 ml   MPI2-P05-005 3,00 €

0,1 ml   MPIA-0A1-005 1,90 €

Pipečių galima užsisakyti ir kitų dydžių. 

Tūrinė pipetė, A klasė

100 ml      VPIA-100-001 6,20 €

20 ml     VPIA-020-006 3,50 €

1 ml     VPIA-001-006 2,40 €

Pipečių galima užsisakyti ir kitų dydžių. 

Filtravimo popierius, vidutinis srautas

Ø 150 mm    QLPG-150-100 4,40 €

Ø 90 mm  QLPG-090-100 2,90 €

Galima užsisakyti ir kitų dydžių. 

Plastikinė biuretė su PTFE kraneliu

100 ml     BURP-100-001    30,10 €

50 ml     BURP-050-001 24,30 €

25 ml    BURP-025-001 21,10 €
 

Stiklinis plokščiadugnis mėgintuvėlis su 
užsukamu fenolio kamšteliu ir silikonine guma

20 ml, Ø išorės 20 mm, ilgis 150 mm, storis 
1,0 - 1,2 mm  STUN-F05-100 0,80 €

15 ml, Ø išorės 16 mm, ilgis 150 mm, storis 
0,8 - 1,0 mm   STUN-F04-100   0,60 €

Kintamo tūrio mikropipetė

20 - 200 μl, pokytis 0,2 μl, tikslumas ± 2,5 % - 0,6 %, 
pakartojamumas ± 0,7 %-0.2% 
                   EASD-20E-001     113,40 €
 

100 - 1000 μl, pokytis 5 μl, tikslumas ±2,0% - 0,6% 
pakartojamumas ±0,7% - 0,2%
                   EASD-1KE-001     113,40 €

Plastikinis mėgintuvėlis (iš polistireno)

10 ml, Ø išorė 16 mm, ilgis 100 mm, skaidrus    TUPS-160-500    0,10 €

8 ml, Ø išorė 13 mm, ilgis 100 mm, skaidrus       TUPS-130-500    0,10 €

5 ml, Ø išorė 13 mm, ilgis 75 mm, skaidrus         TUPS-137-500    0,10 €

5 ml, Ø išorė 12 mm, ilgis 75 mm, skaidrus         TUPS-127-500    0,10 €
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Indikatorinės juostelės

Fluoridų: matavimo ribos 0-100 mg/L (ppm), intervalas 
0 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/L (ppm)                               FLIS-011-001        25,60 €
Nitratų: matavimo ribos 0-500 mg/L (ppm), intervalas 
0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L (ppm)                               NAIS-011-001      29,10 €
Nitritų: matavimo ribos 0-25 mg/L (ppm), intervalas 
0 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 25 mg/L (ppm                               NIIS-011-001       29,10 €
Chloro: matavimo ribos 0-1000 mg/L (ppm), 
0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L (ppm)                              CHIS-014-001      28,70 €
Vandens kietumo: matavimo ribos 0-500 mg/L (ppm), 
intervalas 0 - 5 - 125 - 250 - 500 mg/L ppm)                               WHIS-011-001     25,60 €
1 pak. - 100 vnt (vandens kietumo 1 pak. - 50 vnt)

Stiklinis mėgintuvėlis (iš neutralaus stiklo, be kraštelio)

43 ml, Ø išorė 20 mm, ilgis 200 mm, storis 1,0 - 1,2 mm              U04-200-1            0,30 €

19 ml, Ø išorė 16 mm, ilgis 150 mm, storis 1,0 - 1,2 mm              TU04-165-100       0,20 €

13 ml, Ø išorė 16 mm, ilgis 100 mm, storis 1,0 - 1,2 mm              TU04-160-100     0,15 €

8,5 ml, Ø išorė 13 mm, ilgis 100 mm, storis 0,8 – 1,0 mm              TU04-130-250     0,15 €

Stiklinis matavimo cilindras (šešiakampis pagrindas, B klasė)  

10 ml: tikslumas 0,2 ml, gradacija 0,2 ml, Ø 14 mm, aukštis 137 mm    MCH3-010-001    3,10 €

25 ml: tikslumas 0,5 ml, gradacija 0,5 ml, Ø 21 mm, aukštis 167 mm    MCH3-025-001    4,50 €

100 ml: tikslumas 1 ml, gradacija 1 ml, Ø 29 mm, aukštis 256 mm         MCH3-100-001    5,40 €

500 ml: tikslumas 5.0 ml, gradacija 5 ml, Ø 53 mm, aukštis 360 mm         MCH3-500-001   17,00 €

Cheminė stiklinė, žema

100 ml: Ø 53 mm, aukštis 70 mm                 BKL3-100-012      30 €

250 ml: Ø 70 mm, aukšits 97 mm                 BKL3-250-012      1,40 €

400 ml: Ø 80 mm, aukštis 112 mm                                              BKL3-400-006      1,90 €

Pagaminta iš boro silikatinio stiklo, su snapeliu, žema, plati, graduota.

Bosshead laikiklis

Tinkami naudoti su strypais iki 16 mm diametro.                5,40 €

BOSS-001-004

Spiritinė lemputė

Spiritinė lemputė, stiklinė, su plastikiniu dangteliu ir su uždegimo knatu.
Talpa: 100 ml.                                                                                  4,40 €

ALBN-100-001
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LABORATORINIAI REIKMENYS 6
Cheminė stiklinė, aukšta
50 ml: Ø 40mm, aukštis 67 mm   BKT3-050-012  1,40 €

150 ml: Ø 52 mm, aukštis 100 mmq   BKT3-150-012  2,20 €

250 ml: Ø 60 mm, aukštis 123 mm   BKT3-250-012  1,70 €

500 ml: Ø 75 mm, aukštis 140 mm   BKT3-500-006  2,10 €

Pagaminta iš boro silikatinio stiklo, su snapeliu, žema, plati, graduota.

PP stiklinė,

 50 ml: gradacija 5 ml, Ø 45 mm, aukštis 60 mm BKLP-050-012  1,30 €

100 ml: gradacija 5 ml, Ø 55 mm, aukštis 70 mm BKLP-100-012  1,50 €

250 ml: gradacija 10 ml, Ø 75 mm, aukštis 100 mm BKLP-250-012  3,70 €

Pagaminta iš polipropileno, padalų žymėjimas pakeltas, autoklavuojama 121 ° C temperatūroje.

Biuretė su PTFE kraneliu ir piltuvėliu viršuje, klasė A

10 ml, gradacija 0,05 ml, tikslumas  ± 0,025 ml               BURT-F10-001  21,00 €

50 ml, gradacija 0,1 ml, tikslumas  ± 0,05 ml                 BURT-F50-001  25,60 €

Pastero pipetė, nesterili

Tūris 1.2 ml, ilgis 65 mm                  PIPP-012-1K0  18,40 €

Tūris 5 ml, ilgis 155 mm, 23 lašai/ml                PIPP-050-500  21,60 €

Tūris 8 ml, ilgis 157 mm, 20 lašų/ml                 PIPP-080-250  11,40 €

Tūris 5 ml, gradacija nuo 0,25 ml iki 1 ml, ilgis 150 mm   PIPP-001-500  10,50 €

Metalinis stovas

Pagrindas 175x100 mm, ilgis 450 mm, Ø 9 mm, pagrindo svoris 475 g 
                    RTMM-175-001   11,00 €

Pagrindas 250x150 mm, ilgis 600 mm, Ø 10 mm, pagrindo svoris 970 g (kodas) 
                    RTMM-250-001  13,60 €

3 pirštų dvigubo reguliavimo gnybtas

Be apkabos: Ø 0-35 (mm), pirštai padengti PVC RCD3-035-001  9,50 €

Su apkaba: Ø 0-35 (mm), pirštai padengti PVC RDS3-035-001  13,40 €

Talpa - 100 ml, tikslumas 0,05 ml, gradacija 0,1 ml, kalibruota, klasė A.  26,50 €

Biuretė su PTFE tiesiu kraneliu BURT-100-001
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Guminė kriaušė 
pastero pipetei 

Talpa 2 ml, ilgis 40 mm.
1 pak. - 100 vnt

TELX-002-100

18,90 €

Šepetėliai bendrajam nau-
dojimui ir mėgintuvėliams.

rinkinyje: 9 skirtingų dy-
džių šepetėliai natūralių 
arba nailoninių šerių. 

Plovimo šepetėlių 
rinkinys

BRU1-KIT-001

Praplovimo butelis

Butelis yra pagamintas iš mažo 
tan-kio polipropileno.
Talpa - 100 ml, Ø 48 mm, aukštis 
218 mm.

WBTP-100-001

2,50 €

18,40 €

Garinimo lėkštelė   

Atlaiko iki 1150 ° C tem-
peratūrą.
Talpa - 120 ml, Ø 94 mm, 
aukštis 42 mm.

EVRK-120-006

4,60 €

1 - 200 μl. Aukštos kokybės antgaliai su baigimo linijomis 10, 50, 100 μl. Univer-
salus tipas, nesterilūs.

PP mikropipečių antgaliai TIPD-200-1K0

Lėkštelės pagamintos iš polistireno, 
sterilios, su 3 ventiliacijos angomis.        
                                                                                                      

Matmenys:  Ø100 mm,  aukštis 
12,6 mm, aukštis su dangteliu 
13,9 mm.

1 pak. - 10 vnt

Petri lėkštelė PDIP-10E-500

4,00 €

Pagaminta iš aukščiausios kokybės borosilikatinio
stiklo, A+ klasės, kalibruota. 
Talpa - 100 ml, tikslumas 0,03 ml, 
gradacija 0,1 ml.

Biuretė su srieginiu adatiniu vožtuvu 
ir PFTE čiaupu BURS-025-001

25,70 €



80



SKAITMENINĖS LABORATORIJOS 
81

Go Direct® dinaminė sistema *

Go Direct® dinaminė sistema įgalina atlikti pagrindinius eksperimentus dinamikos ir kinematikos mokymui. Nau-
dodamiesi Go Direct® vežimėliu su integruotais jutikliais (padėties nustatymo, 3 ašių akselerometru, stūmimo 
ir traukimo jėgoms matuoti), mokiniai gali ištirti jėgą, padėtį, greitį ir pagreitį tiesiai savo “Bluetooth” įrenginyje 
– nereikalingi nei laidai, nei papildoma įranga. Go Direct® vežimėlyje įmontuoti jutikliai supaprastina ekspe-
rimento eigą ir leidžia juos atlikti tiek naudojant, tiek nenaudojant bėgelį. Sistema suderinama su Windows ir 
Macintosh kompiuteriais, gali rinkti, analizuoti ir dalintis duomenimis bevieliu būdu su iPad, Android ir Chrome-
book įrenginiais.

rinkinyje: 

       2 Go Direct® vežimėliai
       1,2 m ilgio  graduotas aliuminio bėgelis
       2 reguliojamo aukščio bėgelio kojelės
       Galinis stabdis, skriemulys,  skriemulio laikiklis
       Papildomas laikiklis bėgėlio įtvirtinimui kampu (nuožulnei plokštumai gauti)
       Go Direct® vežimėlio aksesuarų rinkinys:  svareliai pritaikyti uždėti ant vežimėlio, skirtingo 
       standumo lanko formos bamperiai, magnetiniai bamperiai, jėgos jutiklio kablys ir kt. 

DTS-GDX

LabQuest® 2 * LABQ2

LabQuest® 2 yra nepriklausomas įrenginys su integruota programine įranga, 
skirta jutiklių duomenų rinkimui ir analizei. Didelis, lietimui jautrus ekranas 
ir intuityvi programinė įranga duomenų rinkimą padaro paprastą ir patogų.  
LabQuest® 2 gali bevieliu būdu, realiu laiku perduoti duomenis į vieną ar kelis 
mobilius įrenginius (operacinė sistema iOS, Android ir Chrome) arba būti nau-
dojamas kaip USB priedėlis duomenų rinkimui naudojant PC.

savybės:

       Nepriklausomas įrenginys
       Galima rinktis daugiau kaip iš 130 išorinių Vernier jutiklių
       Programinė įranga duomenų rinkimui ir analizei
       Duomenų atvaizdavimas realiu laiku, periodinių elementų lentelė ir t.t.
       Suderinamas su visais Vernier jutikliais
       Didelis lietimui jautrus ekranas (įstrižainė 13,1 cm)
       100 000 matavimų per sekundę
       Wi-Fi, Bluetooth
       Integruoti jutikliai: GPS, 3 ašių akselerometras, aplinkos temperatūros, šviesos ir mikrofonas
       Integruota, įkraunama, didelės talpos baterija
       Suderinamas su Windows ir Macintosh kompiuteriais
       Gali rinkti, analizuoti ir dalintis duomenimis bevieliu būdu su iPad, Android ir Chromebook 
         įrenginiais
       Nemokamas programinės įrangos atnaujinimas

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.
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Vernier jutikliai *

daugiau nei 30 metų patirtis, kuriant švietimo technologijas:
       Vernier jutikliai yra sukurti specialiai švietimo įstaigoms 
       Skirti praktinių eksperimentų atlikimui
       Atitinka aukštus kokybės ir ilgaamžiškumo standartus 

plati eksperimentų bazė: 
       Virš 400 išsamių eksperimentų aprašų, sukurtų mokytojų, mokslininkų ir technologijų ekspertų
       Su Vernier jutikliais galima atlikti eksperimentus fizikos, chemijos, biologijos ir inžinerijos srityse
 

transformuojantis požiūris į mokymą ir mokymąsi:
       Vernier kuriamos technologijos keičia mokymo ir mokymosi procesą

Akselerometrai 
 

3 Ašių akselerometras               3D-BTA 
25-g Akselerometras             ACC-BTA
Go Direct® Pagreičio jutiklis               GDX-ACC 
Go Direct® Jėgos ir pagreičio jutiklis          GDX-FOR 
“Low-g” akselerometras            LGA-BTA 
 

Anemometras 
 

Anemometras           ANM-BTA 
 

Svarstyklės 
 

Ohaus Scout  120 g            OHS-123
Ohaus Scout  220 g            OHS-222 
Ohaus Scout  420 g            OHS-422
Ohaus Scout USB laidas            OHS-USB
 

Barometras 
 

Barometras              BAR-BTA

Kraujo spaudimo jutiklis 
 

Kraujo spaudimo jutiklis            BPS-BTA 
 

Krūvio jutiklis 
 

Krūvio jutiklis            CRG-BTA
 

CO2 jutikliai 
 

CO2 jutiklis             CO2-BTA 
Go Direct® CO2 jutiklis           GDX-CO2 

Kolorimetrai 
 

Kolorimetras           COL-BTA
Go Direct® kolorimetras         GDX-COL 
 

Elektrinio laidumo jutikliai 
 

Elektrinio laidumo jutiklis         CON-BTA
Elektrinio laidumo jutiklis su platinos 
elementu       CONPT-BTA
Go Direct® Elektrinio laidumo jutiklis         GDX-CON
 

Elektros srovės jutikliai 
 

Nuolatinės elektros srovės sistema          CCS-BTA
Srovės jutiklis           DCP-BTA
Go Direct® Nuolatinės elektros srovės
sistema            GDX-CCS
Go Direct® Srovės jutiklis         GDX-CUR
Aukštos elektros srovės jutiklis          HCS-BTA
Vernier Energijos jutiklis           VES-BTA

Orų stotelės 
 

Davis Vantage Pro2 Plus bevielė orų stotelė      DWPLUS
Davis Vantage Pro2 bevielė orų stotelė       DWVP
Davis Vantage Vue orų stotelė           DWVUE
 
Difrakcijos prietaisas 
 

Difrakcijos prietaisas                   DAK

Skaitmeninis valdymo blokas 
 

Skaitmeninis valdymo blokas         DCU-BTD
 

Ištirpusio Deguonies jutikliai 
 

Ištirpusio Deguonies jutiklis           DO-BTA
Go Direct® Optinis ištirpusio Deguonies
jutiklis          GDX-ODO
Vernier ištirpusio Deguonies jutiklis       ODO-BTA
 

Dinaminė sistema 
 

Go Direct® Dinaminė sistema         DTS-GDX
Go Direct® Dinaminė sistema  
(su ilgu bėgeliu)                   DTS-GDX-LONG
Go Direct® Vežimėlis (žalias)   GDX-CART-G     
Go Direct® Vežimėlis (geltonas)    GDX-CART-Y     
 

Lašų skaitikliai 
 

Go Direct® Lašų skaitiklis           GDX-DC
Vernier Lašų skaitiklis          VDC-BTD
 

EKG jutikliai 
 

EKG jutiklis            EKG-BTA
Go Direct® EKG jutiklis          GDX-EKG
 

Energijos jutikliai 
 

Go Direct® Energijos jutiklis        GDX-NRG
Vernier Energijos jutiklis           VES-BTA
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Etanolio jutiklis 
 

Etanolio jutiklis          ETH-BTA

Tėkmės greičio jutiklis 
 

Tėkmės greičio jutiklis          FLO-BTA
  

Jėgos jutikliai 
 

Go Direct® Jėgos ir pagreičio jutiklis       GDX-FOR
Go Direct® Vežimėlis (žalias)  GDX-CART-G   
Go Direct® Vežimėlis (geltonas)   GDX-CART-Y   
Dviejų diapazonų jėgos jutiklis         DFS-BTA
Jėgos plokštė            FP-BTA
Vernier Konstrukcijų ir Medžiagų             
stiprumo bandymo stendas             VSMT

 

Dujų Chromatografas 
 

Dujų Chromatografas       GC2-MINI
 

Goniometras 
 

Goniometras       GNM-BTA 
 

Rankos dinamometras 
 

Rankos dinamometras           HD-BTA 
 

Širdies ritmo jutikliai 
 

Go Wireless užduočių Širdies ritmo jutiklis GW-EHR 
Go Wireless Širdies ritmo jutiklis           GW-HR
  

ISE jutikliai 
 

Go Direct® Kalcio jutiklis          GDX-CA 
Go Direct® Chlorido jutiklis           GDX-CL 
Go Direct® Kalio jutiklis              GDX-K 
Go Direct® Amonio jutiklis       GDX-NH4
Go Direct® Nitratų jutiklis       GDX-NO3
 

Šviesos jutikliai 
 

Šviesos jutiklis             LS-BTA 
Go Direct® Šviesos ir spalvų jutiklis            GDX-LC
  

Magnetinio lauko jutikliai 
 

Go Direct® 3-ašių Magnetinio lauko 
jutiklis          GDX-3MG
Magnetinio lauko jutiklis         MG-BTA
 

Lydymosi temperatūros stotelės 
 

Go Direct® Lydimosi temperatūros stotelė     GDX-LT 
Lydimosi temperatūros stotelė         MLT-BTA

Mikrofonai 
 

Mikrofonas         MCA-BTA
Go Direct® Garso jutiklis       GDX-SND 
 

Judesio jutikliai 
 

Go Direct® Judesio jutiklis        GDX-MD 
Judesio jutiklis          MD-BTD 
 

Deguonies jutikliai 
 

Go Direct® O2 jutiklis           GDX-O2 
O2 jutiklis            O2-BTA

Spektrometrai 
 

Matomo diapazono (VIS-NIR) 
 

Go Direct® SpectroVis® spektrometras      GDX-SVISPL
Vernier spektrometras             V-SPEC
  

Ultravioleto diapazono (UV-VIS) 
 

Vernier UV-VIS spektrofotometras            VSP-UV
Vernier Fluorescence / 
UV-VIS spektrofotometras            VSP-FUV

Fluorescencinio diapazono 
 

Go Direct® SpectroVis® spektrometras GDX-SVISPL
Vernier Fluorescence / UV-VIS s
pektrofotometras             VSP-FUV

Emisijos 
 

Vernier Emisijos spektrometras           VSP-EM
 

Spirometras 
 

Spirometras           SPR-BTA
 

Vernier Konstrukcijų ir Medžiagų stiprumo 
bandymo stendas 
 

Vernier Konstrukcijų ir Medžiagų 
stiprumo bandymo stendas              VSMT 
 

Temperatūros jutikliai 
 

Go Direct® Temperatūros jutiklis        GDX-TMP 
Go Direct® Paviršiaus temperatūros jutiklis GDX-ST
Go Direct® Plataus diapazono  
temperatūros jutiklis         GDX-WRT
Nerūdijančio plieno jutiklis         TMP-BTA
Go! Temperatūros jutiklis        GO-TEMP 
Plataus diapazono temperatūros jutiklis  WRT-BTA 
Infraraudonųjų spindulių termometras    IRT-BTA 
Paviršiaus temperatūros jutiklis           STS-BTA
Temperatūros jutiklis su 30 m. ilgio kabeliu  TPL-BTA 
Termopora            TCA-BTA
 

Termografinės kameros 
 

FLIR ONE Gen 3 termografinė 
kamera                       FLIRONE3-IOS  
 FLIR ONE Pro termografinė kamera FLIRPRO-IOS    
 

Drumstumo jutiklis 
 

Drumstumo jutiklis           TRB-BTA
 

UV jutikliai 
 

Go Direct® Šviesos ir spalvų jutiklis           GDX-LC
Vernier UVB jutiklis          UVB-BTA
Vernier UVA jutiklis          UVA-BTA
 

Elektros srovės įtampos jutikliai 
 

Go Direct® Įtampos jutiklis        GDX-VOLT
Potencialų skirtumo jutiklis          DVP-BTA
Įtampos jutiklis              VP-BTA
Įtampos jutiklis 30V             30V-BTA
Vernier Energijos jutiklis           VES-BTA

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.

ORP jutikliai 
 

Go Direct® ORP jutiklis         GDX-ORP 
ORP jutiklis           ORP-BTA
 

PH jutikliai 
 

Go Direct® PH jutiklis            GDX-PH
Go Direct® Plokščias pH jutiklis (tinkantis Tris) GDX-FPH
Go Direct® stiklinis pH jutiklis        GDX-GPH 
Plokščias pH jutiklis (tinkantis Tris)          FPH-BTA

PH jutiklis              PH-BTA
 

Foto vartai 
 

Foto vartai           VPG-BTD
 

Cheminis poliarimetras 
 

Cheminis poliarimetras       CHEM-POL
 

Srovės stiprintuvas 
 

Srovės stiprintuvas               PAMP 
 

Slėgio jutikliai 
 

Go Direct® Dujų slėgio jutiklis           GDX-GP
Dujų slėgio jutiklis           GPS-BTA
Slėgio jutiklis 400 kPa       PS400-BTA
 

Vernier paleidimo įrenginys 
 

Vernier paleidimo įrenginys                  VPL 
Skrydžio laiko platforma          TOF-VPL 
 

Qubit jutikliai 
 

Qubit EKG/EMG jutiklis             Q-S207
Qubit GSR jutiklis             Q-S222
 

Radiacijos matuokliai 
 

Go Direct® Radiacijos matuoklis        GDX-RAD
Vernier Radiacijos matuoklis        VRM-BTD
 

Santykinės drėgmės jutiklis 
 

Santykinės drėgmės jutiklis            RH-BTA 
 

Kvėpavimo matuokliai 
 

Go Direct® Kvėpavimo stebėjimo diržas     GDX-RB 
Kvėpavimo stebėjimo diržas                RMB 
 

Sukamojo judesio jutikliai 
 

Go Direct® Sukamojo judesio jutiklis     GDX-RMS
Sukamojo judesio jutiklis (naudojamas 
kartu su Dujų slėgio jutikliu)        RMV-BTD 
 

Druskingumo jutiklis 
 

Druskingumo jutiklis           SAL-BTA
 

Garso lygio jutikliai 
 

Garso lygio jutiklis            SLS-BTA
Garso lygio matuoklis          SLM-BTA
Go Direct® Garso jutiklis        GDX-SND

Dirvožemio drėgnumo jutiklis 
 

Dirvožemio drėgnumo jutiklis         SMS-BTA
 

Saulės radiacijos jutikliai 
 

Piranometras           PYR-BTA
PAR (fotosintetiškai aktyvi radiacija) jutiklisPAR-BTA
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Rinkite, analizuokite ir dalinkitės jutiklių duomenimis, naudodami nemokamą Vernier programinę įrangą lietuvių kalba, 
pritaikytą Chrome™, Windows®, macOS™, iOS ir Android™. 

Programinė įranga duomenų apdorojimui „Graphical Analysis 4™“

labQuest jutikliai
Naudokite Graphical Analysis 4 su daugiau 
nei 60 LabQuest jutiklių.
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Bandymas su kamuoliu Nr.1

x - intervalas: 1,10 - 1,70 s
Δx: 0,600 s
Matavimas (-ai): 13
Vidurkis: 0,696 m
SD nuokr: 0,152
Min: 0,429 m @1,100 s
Max: 0,864 m @

STATISTIKA

x
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go direct®  jutikliai
Naudokite Graphical Analysis 4 su Go Direct®  
jutikliais prijungtais naudojant Bluetooth®  
ryšį arba prijungus per USB jungtį.

duomenų perdavimas realiu laiku
Mokiniai gali dirbti laboratorinėse grupėse 
duomenų rinkimui naudodami  LabQuest2 arba 
Loger Pro 3 ir per interneto tinklą, realiu laiku, 
gauti ekperimento duomenis tiesiai į savo įrengin-
ius. Kiekvienas mokinys gauna duomenų kopiją 
analizei savo įrenginyje.

savybės

duomenų rinkimas
     Galima tuo pačiu metu rinkti duomenis iš kelių jutiklių 
     Galima nustatyti įvykiu arba laiku paremtą duomenų rinkimą
     Leidžia pasirinkti rankinį duomenų fiksavimo rėžimą
     Galima nustatyti duomenų rinkimo dažnį ir intervalą
     Leidžia kalibruoti jutiklius (daugumoje atvejų to nereikia)
     Galima pasirinkti matavimo vienetus (daugumoje jutiklių)

duomenų perdavimas realiu laiku:

     Galima gauti duomenis tiesiai iš LabQuest 2 įrenginio 
        ar kompiuterio su instaliuota Loger Pro 3 programa

duomenų analizė:

     Vienu metu galima matyti iki 3-jų atskirų
        grafikų
     Leidžia pasirinkti ašių reikšmes
     Galima gauti dalies ar visų duomenų 
        statistiką
     Galima pritaikyti kreives gautiems 
        grafiniams duomenims ir gauti duomenų
        lentelę 
     Leidžia interpoliuoti ar ekstrapoliuoti 
        grafinius duomenis
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Go Direct® jutikliai
 
 

Go Direct® 3 ašių magnetinio lauko jutiklis  GDX-3MG 
Go Direct® Akselerometras   GDX-ACC 
Go Direct® Vežimėlis dinaminei sistemai  GDX-CART 
Go Direct® Nuolatinės srovės jutiklis  GDX-CCS 
Go Direct® CO2 jutiklis    GDX-CO2 
Go Direct® Kolorimetras   GDX-COL 
Go Direct® Laidumo jutiklis   GDX-CON 
Go Direct® Srovės jutiklis   GDX-CUR 
Go Direct® Lašų skaitiklis   GDX-DC 
Go Direct® EKG jutiklis    GDX-EKG 
Go Direct® Jėgos ir pagreičio jutiklis  GDX-FOR 
Go Direct® Plokščias pH jutiklis (tinkantis Tris)  GDX-FPH 
Go Direct® Dujų slėgio jutiklis   GDX-GP 
Go Direct® Stiklinis pH jutiklis   GDX-GPH 
Go Direct® Šviesos ir spalvų jutiklis   GDX-LC 
Go Direct® Judesio jutiklis   GDX-MD 
Go Direct® Lydimosi temperatūros stotelė  GDX-MLT 
Go Direct® Energijos jutiklis   GDX-NRG 
Go Direct® O2 jutiklis    GDX-O2 
Go Direct® Optinis ištirpusio deguonies jutiklis  GDX-ODO 

Go Direct® ORP jutiklis    GDX-ORP 
Go Direct® PH jutiklis    GDX-PH 
Go Direct® Kalcio jutiklis   GDX-CA 
Go Direct® Chlorido jutiklis   GDX-CL 
Go Direct® Kalio jutiklis    GDX-K 
Go Direct® Amonio jutiklis   GDX-NH4 
Go Direct® Nitratų jutiklis   GDX-NO3 
Go Direct® Radiacijos matuoklis   GDX-RAD 
Go Direct® Kvėpavimo stebėjimo diržas  GDX-RB 
Go Direct® Sukamojo judesio jutiklis  GDX-RMS 
Go Direct® Paviršiaus temperatūros jutiklis  GDX-ST 
Go Direct® Spektrofotometras SpectroVis®   GDX-SVISPL
Go Direct® Temperatūros jutiklis   GDX-TMP 
Go Direct® Įtampos jutiklis   GDX-VOLT 
Go Direct® Plataus diapazono temperatūros jutiklis GDX-WRT 
Go Direct® Dinaminė sistema   DTS-GDX 
Go Direct® Dinaminė sistema (ilga)   DTS-GDX-LONG
Go Direct® Garso jutiklis   GDX-SND 
 

priedai 
 

Go Direct® Jutiklių įkrovimo stotelė  GDX-CRG 

Go Direct® – Laisvė eksperimentuoti

Go Direct® - užbaigtas sprendimas kiekviename jutiklyje. Paverskite bet kurį išmanųjį telefoną, planšetinį, Chrome-
book ar įprastą kompiuterį belaide kompiuterine gamtos mokslų laboratorija.  

Go Direct® jutikliai naudodami Bluetooth belaidį ryšį jungiasi tiesiai prie įrenginio. Atsisiuntę nemokamą pro-
graminę įrangą galėsite fiksuoti ir analizuoti gautus ekperimento metu duomenis. 

savybės:
     Nepriklausomas įrenginys
     Programinė įranga duomenų rinkimui ir analizei
     Integruotas, pakraunamas maitinimo šaltinis
     Bluetooth ryšys
     Suderinamas su Windows ir Macintosh kompiuteriais*
     Suderinamas su iOS, Android ir Chrome operacinėmis sistemomis

Bluetooth sąsaja galima tik kompiuteriams su neprastesnėmis charakteristikomis kaip Windows 10 ar Mac OS X 10.10. Kompiu-
teriai turi palaikyti Bluetooth 4 ryšį. Jeigu kompiuterio charakteristikos neatitinka reikalavimų, jutiklį galima prijungti naudo-
jant USB laidą.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     

* Dėl jutiklių kainos prašome teirautis atskirai.
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Emocijų ištrypimo kilimėlis

Labai svarbu, kad vaikas neužgniaužtų savo emocijų ir 
galėtų išsikrauti kasdien. Kilimėliai - vienas iš būdų išlieti 
pyktį, atpažinti savo emocijas, mokytis jas išreikšti tinka-
mai, nežalojant šalia esančių.
Pagamintas iš tvirto ir plaunamo audinio - PVC. 
Dydis: 44 x 44 cm.

B101254

20,70 €

Žaidimas patyčių prevencijai

Žaidimas skirtas formuoti nulinės tolerancijos požiūrį į 
patyčias mokyklose ir padėti užkirsti kelią joms. Vaizduo-
ja skirtingas, mokykloje vykstančias patyčių situacijas: 
fizines, psichines, psichologines, socialinės atskirties, 
„trolinimo“, kibernetines. Tinka ir spec. poreikių vaikams.
   

rinkinyje: 6 aušktos kokybės, valomos kortelės.                    
Kortelės matmenys: Ø 30 cm.

  20841A

3 + 
metai

NAuJA!

66,70 €

Žaidimas „Surask porą - jausmai ir
emocijos“
Žaidimas skirtas atminties lavinimui ir emocinės sveika-
tos pažinimui. 

rinkinyje: 56 nuotraukos, atspindinčios skirtingus jaus-
mus ir emocijas.

FF-2995
Žaidimas „Bingo: manimi galima
pasitikėti“ 

Žaidimas Bingo skirtas skatinti vaikų pasitikėjimą savimi. 

rinkinyje: 10 Bingo kortelių ir 55 žaidimo kortelės.  

MGP

12,10 €

3 + 
amžius

NAuJA!NAuJA!

49,90 €

Žaidimas „Bendravimo bokštas“ 

Šis žaidimas įdomia forma skatina vaikų pasitikėjimą 
savimi, moko lengvai susipažinti ir lavina socialinius 
įgūdžius. 

rinkinyje: medinių kaladėlių bokštas ir keičiami 3 temų 
kortelių rinkiniai lietuvių kalba.

BBD

27,70 €

Žaidimas „Emocijų bokštas“

Tai interaktyvus būdas paskatinti vaiko atvirumą, norą 
pasisakyti, diskutuoti, išklausyti bendraamžį. Šis žaidi-
mas lavina bendravimo ir emocijų atpažinimo įgūdžius,  
paliečia ir vertybių klausimus. 

rinkinyje: medinių kaladėlių bokštas ir keičiami 3 temų 
kortelių rinkiniai lietuvių kalba.

EBD

27,70 €

NAuJA! NAuJA!
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maža lenta 144,40 €
didelė lenta 277,70 €

Magnetinė vienpusė lenta

Vienpusė magnetinė lenta su žmogaus kūno atvaizdu, naudojama mokomiesiems mag-
netų rinkiniams demonstruoti.  Kabinama ant sienos arba pastatoma ant stovo-molberto. 

Tinka šiems rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, mer-
gaičių lytinis brendimas, berniukų lytinis brendimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     didėlė lenta: 90 x 60 cm, 
     maža lenta:  60 x 45 cm  
Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – molbertą 
bei transportavimo krepšį.      

maža lenta DBOD103 
didelė lenta DBOD101

mažai lentai 88,90 €
didelei lentai 133,30 €

Magnetų rinkinys „Emocinė sveikata“ 

Magnetų įvairovė aprėpia šias socialinės ir emocinės sveikatos temas: emocinės veido 
išraiškos, kitos emocinės išraiškos, situacijų scenarijai (kaip jaučiasi žmonės paveikslėliuo-
se ir kaip jaustųsi pamokos dalyvis, atsidūręs tokioje situacijoje), neverbalinis bendravi-
mas, fiziniai jausmai (pvz., kai esame susijaudinę, prakaituoja delnai ir t.t.).

rinkinyje: 93 skirtingi magnetai. Tekstiniai magnetai ir pamokos planas pateikiami 
lietuvių kalba.

Magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. Papildomai 
galima užsakyti teleskopinį stovą – molbertą bei 
transportavimo krepšį. 

didelei lentai DMAG009
mažai lentai DSMAG009

maža lenta 211,00 €
didelė lenta 355,40 €

Magnetinė dvipusė lenta

Dvipusė magnetinė lenta naudojama mokomiesiems magnetų rinkiniams demonstruoti. Vienoje lentos pusėje pa-
vaizduotas žmogaus kūnas, kitoje - lėkštės atvaizdas. Kabinama ant sienos arba pastatoma ant stovo-molberto. 

Tinka šiems magnetų rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, lėkštė „Maitinkis sveikai“, 
mergaičių lytinis brendimas, berniukų lytinis brendimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys: 
     Didėlė lenta: 90 x 60 cm
     Maža lenta:  60 x 45 cm
Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – molbertą bei transportavimo krepšį.

maža lenta DBOD104 
didelė lenta DBOD102

Transportavimo krepšys magnetinei 
lentai

Patogus krepšys vienai ar kelioms 
magnetinėms lentoms, mag-
netų rinkiniams ir teleskopiniam 
stovui transportuoti. 

mažai lentai DBAG002
  didelei lentai DBAG001

mažai lentai 66,30 €
didelei lentai 82,90 €

Matmenys ir svoris: 
     Didelei lentai: 
      100 x 80 x 10 cm.; 1,5 kg. 
     Mažai lentai: 
      65 x 50 x 3 cm.; 0,75 kg.

Teleskopinis 
stovas - molbertas

Šis stovas – molbertas pagamintas iš 
aliuminio, todėl ypač lengvas. Susilanks-
to lengvai ir greitai. Kompaktiškas. Su 
dėklu. Magnetinė lenta ant šio stovo – 
molberto taps matoma visai auditorijai 
ar praeiviams.

Matmenys:
     Didelei lentai: 137 cm. (maksimalus
         aukštis) x 135 x  97 cm. (sulankstyto: 66
       x 10 x 9 cm.); 1 kg.
     Mažai lentai: 160 x 120 x 85 cm.
       (sulankstyto: 61 x 6 x 6 cm.); 1 kg.  

mažai lenta DEAS002
  didelei lentai DEAS001

mažai lentai 106,10 €
didelei lentai 159,10 €
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15,00 €

Emocijų kortelės „Kaip Tu jautiesi?“

Vaiko pažinimo, jausmų identifikavimo, emocinio intelekto ir kūrybiškumo ugdymo 
priemonė.

Kortelės gali būti naudojamos kaip priemonė pokalbiui pradėti, tinka dirbant su tyles-
niais, nekalbiais vaikais, kūrybiškumui, fantazijai ugdyti, vaikui pažinti ir lavinti. Jos pui-
kiai tinka istorijoms, pasakoms kurti, rišliajai kalbai lavinti, specialiųjų poreikių turinčių 
moksleivių įgūdžiams ir kompetencijoms ugdyti. Gali būti naudojamos kaip projekcinė 
metodika vaikui pažinti.

rinkinyje: 30 vabaliuko patirtų emocijų ir 22 papildomų klausimų kortelės su instrukci-
jomis lietuvių kalba.

0323

322,10 €

Magnetinė lenta „BLOB medis ir BLOB žaidimų aikštelė“ su magnetais

Tai tarptautiniu mastu pripažinta priemonė, padedanti vaikams aptarti ir analizuoti 
konfliktines situacijas, kurių pasitaiko kiekvieną dieną kasdieniame gyvenime. Magne-
tai yra kaip pagalbinė priemonė skirta pedagogų, psichologų, socialinių darbuotojų ir 
kt. darbui su pavieniais asmenimis ar grupėmis, padėsianti išsiaiškinti emocijas/jaus-
mus (įskaitant pagrindines emocijas, pvz. laimingas, liūdnas, piktas, bijo ir t.t.). Pagal 
paveikslėlius galima padiskutuoti kaip vaikas/suaugęs jautėsi atsidūręs vienoj ar kitoj 
situacijoj, apsvarstyti galimus scenarijus.

rinkinyje: 64 skirtingi vaizdiniai magnetai, pamokos planas lietuvių kalba,  magnetinė 
lenta (62 x 42 cm).

Papildomai galima užsakyti patogų transportavimo krepšį 
bei stovą-molbertą.

BBLOB01

Šviesos sensorinis stalas 75557

Itin tvirto ir kokybiško plastiko, ritės formos šviesos stalas patraukia dėmesį ir veikia raminančiai. Tinka grupėse, 
klasėse kaip terapinė ar edukacinė priemonė. Pultelio pagalba galima rinktis iš 16 skirtingų atspalvių.                                                                                                                               

Matmenys: skersmuo 70 cm., aukštis 40 cm.

Kaina nurodyta tik už šviesos stalą. 
Priedai užsakomi papildomai, pvz.: emocijų pažinimo veidukai (72402). 

245,00 €
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Žaidimas „Emocijų paštas“

Žaidimas skirtas paskatinti pokalbį apie teigiamas ir 
neigiamas emocijas, kurios pavaizduotos realias gyveni-
mo situacijas atspindinčiose nuotraukose.                                                                                                              

rinkinyje: 60 kortelių ir 6 pašto dėžutės.

EA-73

Magnetinis nuotaikų žvejybos žaidimas skirtas išmokyti 
vaikus atpažinti, įvardinti ir išreikšti skirtingas emocijas, 
perprasti įvairias bendravimo situacijas ir savo reakcijas 
bei įgyti geresnę impulsų kontrolę.  

rinkinyje: 6 pagrindinės emocijų išraiškos, 18 skirtingų 
jausmų-emocijų, 4 magnetinės meškerės.  

Žaidimas „Nuotaikų žvejyba“ PEA-31

38,40 €

3 + 
amžius

NAuJA!

89,10 €

Žaidimas „Mokomės
išvengti patyčių“

Žaidimas skirtas mokyti vaikus, kaip užbėgti patyčioms 
už akių, kokias elgesio strategijas, skirtas joms spręsti, 
taikyti. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

rinkinyje: 5 skirtingų situacijų kortelių komplektas.          
Kortelės matmenys: 11.5 x 11.5 cm. 

20840A

4 - 8 
metai

Žaidimas „Pozityvus mąstymas:
tolerancija ir bendradarbiavimas“
Žaidimas skirtas supažindinti vaikus su tolerancijos ir ben-
dradarbiavimo vertybėmis. Vaikai aptars 4 paveikslėlius 
kiekvienoje kortelėje ir identifikuos netinkamą elgesio 
tipą. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

rinkinyje: 12 skirtingų kortelių. 
Kortelės matmenys: 15x15 cm.  

20810A

3 - 6 
metai

NAuJA! NAuJA!

49,40 € 39,90 €

„Emocijų blokai“ 

Keičiamų dalių rinkinys, leidžiantis vaikams laisvai kurti 
skirtingus veikėjus, padedantis vaikams susipažinti su 
pagrindinėmis emocijomis.

pagrindinės temos: veido mimikų ir emocijų at-
pažinimas ir identifikavimas, vertybių ugdymas, su-
sipažinimas su rasine įvairove ir kt.

rinkinyje: figūrėlės, su kuriomis galima sukurti dau-
giau nei 100 skirtingų kombinacijų.

32350M2 - 6 
metai

NAuJA!

apdovanoJImo laImėtoJas! 
38,40 €

12 KORTELIŲ
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Žaidimas, skirtas vaikų psichinei ir fizinei sveikatai gerinti, išbandant įvairias technikas ir atliekant atsipalaidavimo 
ir savimonės pratimus.  Žaidime yra 36 „mindfulness“ veiklos, apimančios su gamta, kultūra, gyvūnais, įpročiais ir 
kasdienėmis situacijomis susijusias temas. „MindfulKids“ skaitmeninėje bibliotekoje esantys žaidimai, pagrįsti nau-
jausiomis tendencijomis ir metodikomis. Išnaudokite platformoje esančių nemokamų žaidimų potencialą ir patirtį 
su daugybe fizinių, skaitmeninių ir interaktyvių sprendimų. 

pagrindinės temos: sąmoningas kvėpavimas, raumenų atsipalaidavimas, joga ir meditacija.

rinkinyje: vilkelis, 6 pastikiniai diskai, skaitmeninis turinys. 
Matmenys: aukštis - 50 cm, Ø 40 cm.

Žaidimas „Vilkelis“ - pagrįstas „Mindfulness“ metodika 31898M

NAuJA!

86,50 €

Žaidimų kortelės „Tinkamas elgesys mokykloje“

Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, parodančias tinkamą ir blogą 
elgesį skirtingose kasdienėse mokyklos situacijose. Tinka ir spec. poreikių vaikams. 

rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelės matmenys: 9 x 9 cm.  

20801A
3 - 8 
metai

NAuJA!

38,10 €

Dėlionių rinkinys „Emocijos“

10 dėlionių, kuriose vaizduojamos pagrindinės emoci-
jos, atspindinčios mūsų elgesį, ir 10 emocijų veidukų, 
padedančių jas identifikuoti: laimė, pasitikėjimas savi-
mi, susižavėjimas, smalsumas, staigmena, pyktis, pa-
sibjaurėjimas, liūdesys, baimė ir kaltė.

rinkinyje: 10 dėlionių ir 10 emocijų kortelių.
Matmenys: dėlionių - 15,6 x 15,6 cm, 
kortelių 5,8 x 5,8 cm.

20544A

2 - 6 
metai

Bingo žaidimas „Emocijų garsai“

Bingo asociacijų žaidimas, skirtas išmokti atskirti ir 
atpažinti pagrindines emocijas, susiejant kiekvienos 
emocijos įvaizdį su atitinkamu garsu. Skirta 1-12 žaidė-
jų, tinka ir spec. poreikių vaikams.

rinkinyje: 24 kortelės, CD, 60 žetonų.
Kortelės matmenys: 16 x 16 cm.  

20630A

3 - 8 
metai

NAuJA! NAuJA!

39,20 € 65,70 €

34 KORTELĖS

12 BINGO KORTELIŲ

12 EMOCIJŲ KORTELIŲ
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Žaidimas „Kaip jaustumeisi mano 
vietoje“

Žaidimas skatina emocinį sąmoningumą, lavina socia-
linius įgūdžius, tokius kaip empatija, emocijų nustaty-
mas. Žaidimo metu vaikai aptars skirtingų situacijų kor-
teles - kaip jaučiasi kiekvienas iš pavaizduotų veikėjų 
jose. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

rinkinyje: atverčiamos kortelės - 10 situacijų, 15 per-
sonažų, 10 emocijų ir 31 cm pločio stovelis. 

20845A

3 - 8 
metai

Žaidimas „Pozityvus mąstymas:
prieraišumas, sveikata ir sauga“

Žaidimas skirtas supažindinti vaikus su prieraišumo, 
sveikatos ir saugos sąvokomis. Vaikai aptars 4 paveiks-
lėlius kiekvienoje kortelėje ir identifikuos netinkamą el-
gesio tipą. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

rinkinyje: 12 skirtingų kortelių.
Kortelės matmenys: 15 x 15 cm. 

20811A

3 - 6 
metai

Žaidimų kortelės „Tinkamas elgesys
namuose“
Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, 
parodančias tinkamą ir blogą elgesį įvairiose kasdienėse 
situacijose namuose. Tinka ir spec. poreikių vaikams. 

rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelės matmenys: 9 x 9 cm.

20802A

3 - 8 
metai

NAuJA! NAuJA!

NAuJA!

EMOCINĖ SVEIKATA 1

69,70 € 49,40 €

38,10 €

Žaidimų kortelės 
„Tinkamas elgesys: aplinka“
Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korte-
les, parodančias tinkamą ir blogą elgesį įvairiose kas-
dienėse situacijose. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelės matmenys: 9 x 9 cm.

20800A

3 - 8 
metai

NAuJA!

38,10 €

Emocijų kapsulės

Emocinės kapsulės, atspindinčios pagrindines emoci-
jas. Kapsulėse saugomos su kiekviena emocija susijusios 
nuotraukos ar daiktai padeda identifikuoti ir ugdyti gebė-
jimą valdyti emocijas.

rinkinyje: 5 kapsulės, 10 kortelių.

45401M2 - 6 
metai

NAuJA!

44,30 €

10 
SITuACIJŲ

15 
pERSONAžŲ

10 
EMOCIJŲ + + 12 KORTELIŲ

34 KORTELĖS
34 KORTELĖS
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Žaidimų kortelės „Tinkamas 
elgesys: prevencija ir sauga“
Asociacijų kortelių žaidimas, skirtas suderinti korteles, 
parodančias tinkamą ir netinkamą elgesį įvairiose kas-
dienėse  situacijose. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

rinkinyje: 34 kortelės.
Kortelės matmenys: 9 x 9 cm.

20803A

3 - 8 
metai

NAuJA!

Žaidimų kortelės „Identifikuokime
ir valdykime emocijas“

Emocijų apibūdinimo žaidimas, skirtas ugdyti emocinį 
sąmoningumą, pasiekti didesnę savikontrolę ir tinkamai 
reguliuoti emocijas. Tinka ir spec. poreikių vaikams.

rinkinyje: 35 apvalios kortelės.
Kortelės matmenys: Ø 9 cm.

20545A

2 - 8 
metai

NAuJA!

38,10 € 44,60 €

Emocijų anstpaudai 

Rinkinys, skirtas atpažinti ir žaisti su 10 pagrindinių emo-
cijų, kurios būdingos mūsų elgesiui: laimė, pasitikėjimas 
savimi, susižavėjimas, smalsumas, nustebimas, pyktis, 
pasibjaurėjimas, liūdesys, baimė ir kaltė. Tinka ir spec. 
poreikių vaikams.                                                                                                                    

rinkinyje: 10 didelių antspaudų.
Matmenys: 3.5 x 4 cm.

20546A

3 - 8 
metai

NAuJA!

Žaidimas  „Ekspresijos“

Žaidimas, skirtas mokytis identifikuoti veido išraiškas 
iš piktogramų ir susieti jas su realių išraiškų nuotrau-
komis. Tinka ir spec. poreikių vaikams.       

20542A

 

3 - 6 
metai

NAuJA!

44,60 € 51,20 €

34 KORTELĖS
10 EMOCIJŲ

50 KORTELIŲ10 ANTSpAuDŲ

10 EMOCIJŲ
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Modelis „Švari ir nešvari burna“ 79650

Su šiuo 3D modeliu tiek vaikams, tiek paaugliams, tiek suaugusiesiems paro-
domas kontrastas tarp „švarios“ burnos pusės su sveikais dantimis bei dan-
tenomis ir tarp „nešvarios” pusės su dantų akmenimis, įdubomis, dantenų 
uždegimu, periodontitu.

Matmenys: 25 x 22 x 38 cm. 

206,10 €

HIGIENA 2

Dantų modelis

Tikroviškas ir patvarus atveriamas suaugusiojo dantų 
modelis. 

Matmenys: 100 x 90 x 70 mm. 

03091

17,60 €

Dantų modelis

Puikiai tinka dantų higienos ir dantų priežiūros įgūdžių 
lavinimui. Pridedamas dantų šepetėlis.

Matmenys: 150 x 185 x 140 mm.

03083

27,60 €

3 + 
amžius

Dantų priežiūros bičiulis 
 „Krokodiliukas“
Supažindina su taisyklingais dantų priežiūros įgūdžiais - 
kaip teisingai valytis dantis šepetėliu bei tarpdančių siūlu.  

rinkinyje: du kartus didesni dantys už natūralų dydį 
bei gigantiškas dantų šepetėlis, ištraukiamas liežuvis, 
naudojimo instrukcija.

LG-PA400

130,40 €

Mokomasis dantų 
priežiūros rinkinys

Išsamus burnos higienos rinkinys lavinimui.

rinkinyje: gigantiškas dantų modelis (150 x 185 x 
140 mm.), dantų šepetėlis, 2 minučių smėlio laikro-
dis, 24 dantų apnašų nustatymo tabletės, 10 dantų 
veidrodėlių ir mokytojo užrašai.

03084

49,40 €

Antspaudai 239

Antspaudai su dantukų paveikslėliais.             

rinkinyje: 60 vnt. antspaudų. 36,60 €
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Rinkinys „Mikroorganizmų milteliai, 
UV žibintuvėlis“
Ši priemonė lavina vaikų higienos įgūdžius - skirta infor-
muoti ir suvokti rankų plovimo svarbą kaip veiksmingą ir 
paprastą būdą užkirsti kelią plisti užkrečiamosioms ligoms.

rinkinyje: mikroorganizmų milteliai plastikinėje dėžutė-
je su skylutėmis barstymui, UV žibintuvėlis, instrukcijos  
mokymui. Miltelių papildymą ir UV 
žibintuvėlį galima užsakyti ir atskirai.

79760

70,80 €

Rinkinys „Mikroorganizmai 
maišelyje, UV žibintuvėlis“

Ši priemonė lavina vaikų higienos įgūdžius - skirta infor-
muoti ir suvokti rankų plovimo svarbą kaip veiksmingą ir 
paprastą būdą užkirsti kelią plisti užkrečiamosioms ligoms.

rinkinyje: mikroorganizmų milteliai maišelyje, UV žibin-
tuvėlis, instrukcijos  mokymui. Miltelių papildymą ir UV 
žibintuvėlį galima užsakyti ir atskirai.  

79785

115,20 €

Smėlio laikrodis „Gražiausia šypsena“ 

Puikiai tiks stomatologų, odontologų kabinetams kaip 
mielos dovanėlės už drąsą mažiesiems pacientams.  
Smėlio laikrodžio trukmė - 3 min.

rinkinyje: 40 vnt. smėlio laikrodžių.  

202

41,40 €

Dantų modelis su dantų šepetėliu

Šio milžiniško atveriamo dantų modelio pagalba demons-
truojama teisingo dantų valymo svarba. 
Pridedamas padidintas dantų šepetėlis (ilgis 35 cm.). 
Užverto modelio išmatavimai: 
16,5 x 11 x 19 cm.

64514

34,60 €

apdovanoJImo laImėtoJas! 

Atšvaitai „Dantys“

Rinkinį sudaro 24 danties formos 
atšvaitai.  

585

31,80 €

Trintukų rinkinys 
„Šepetėlis ir pasta“ 
Rinkinyje 48 poros įvairių spalvų 
trintukų: dantų pastos tūbelė ir 
šepetėlis.

230
Lipdukai su 
judančiomis akimis 
Rinkinyje 144 vnt. skirtingų dizainų 
lipdukų. 
Minimalus užsakymo 
kiekis: 5 rinkiniai. 

109

31,80 € 31,80 €
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Balionai „Dantukai“

50 vnt. spalvotų balionų su
dantukų atvaizdais. 

564

27,00 €

Dantų šepetėliai

48 vnt. dantų šėpetėlių rinkinys.

301-7 Dantukų formos 
trintukai
72 vnt. dantų formos 
trintukai.  

285

30,20 € 31,80 €

Dantukų laikikliai

72 vnt. dantukų laikiklių. 
Dydis 3 cm.

325

31,80 €

Dėlionės „Dantukai“

Rinkinyje 60 dėlionių. 
Matmenys: 6x6 cm.

216/227
Drožtukai „Dantukai“ 

24 vnt. dantuko formos drožtukų. 
Matmenys: 5 x 2.5 x 3 cm.

788

31,80 € 26,50 €

Šokinėjantys kamuo-
liukai  „Dantukai“ 

Rinkinyje 48 spalvoti kamuoliukai. 
Kamuoliuko skersmuo: 3 cm.

591

39,80 €

Žaidimai 
„Labirintas“

Rinkinyje 60 žaidimų.
Žaidimo pagrinde atvaizduotas dan-
tukas. 

225
Liniuotės 
„Dantukai“
Rinkinyje 60 liniuočių, juodos arba 
violetinės spalvos.

223/225

31,80 € 31,80 €

Pieštukai su trintukais 
“Dantukai“
Rinkinyje 24 vnt.

674

46,30 €

Burnos veidrodėlis 
su trintuku
Rinkinyje 48 vnt. 
įvairių spalvų trintukai.

229
Pieštukai su trintuku 
“Dantų šepetėlis“
Rinkinyje 48 vnt. 
pieštukų su trintuku. 

262

36,80 € 36,80 €

HIGIENA 2
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SVEIKA MITYBA 3
Magnetai „Sveikas maistas“ 

Sveiko maisto magnetai apima produktus iš visų maisto grupių. Per žaidimą 
galima pateikti sveiko meniu pavyzdžius.  

rinkinyje: padėklas, 33 magnetiniai maisto paveiksliukai, veiklos pasiūlymai. 

3 +
amžius

79412

42,20 €

3D stovas „Nutukimo padariniai“ 

3D stovas su ranka pieštais modeliais. Tekstai aiškina apie 
nutukimo padarinius. Aprašai lietuvių kalba. Mobilus, su-
lankstomas į tvirtą lagaminą. 

Matmenys: 71 x 69 cm. 

M79645LT

581,20 €

Dėlionė „Sveiko maisto piramidė“

Vaikai dėliodami piramidės detales mokosi ir įsimena 
sveikos mitybos principus.
Medinė, atskiros detalės dedamos į piramidę.  

Matmenys: 40 x 35 cm.  

2203017

30,90 €

Antsvorį imituojanti liemenė

Demonstruoja papildomo svorio poveikį žmogaus kūnui. 
Liemenė atrodo ir juntama kaip kūno riebalų perteklius, 
kas leidžia patirti papildomą svorį ir judėjimo ribotumą, 
susijusį su nutukimu. Tinka paskaitoms apie sveikos mi-
tybos įpročius, fizinio aktyvumo svarbą.

Galimi du dydžiai: 
     vaikiškas (su 6, 8 kg papildomo
      svorio)
     suaugusiųjų (su 9 kg 
      papildomo svorio). 

vaikiškas dydis 26004
suaugusio dydis 26003

Linksmosios apyrankės

Šių apyrankių pagalba galima lengvai sekti, kiek vaisių ir 
daržovių vaikas suvalgo per dieną.  Dieną galima pradė-
ti nuo 5 apyrankių ant vienos rankos ir perkelti jas ant 
kitos po kiekvieno suvalgyto vaisiaus ar daržovės. Taip 
pat galima duoti vaikui atitinkamos spalvos apyrankę, 
po suvalgyto vaisiaus ar daržovės, pvz., braškė – raudo-
na apyrankė, obuolys – žalia ir t.t.                                                                                                       

rinkinyje: 5 spalvų apyrankės, pažangos žymėjimo at-
mintinė, naudingi patarimai.

30326

5,40 €
vaikiškas dydis 428,70 €

suaugusio dydis 455,20 €
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Eksponatas „Riebalų stiklainis“ 

Šis vaizdingas ir informatyvus eksponatas paaiškina, 
kaip kalorijų suvartojimas virsta papildomu svoriu. 

Matmenys: 13 x 17 cm, apie 450 g riebalų.

M78909LT

93,20 €

Lėkštė „Mano lėkštė“

Ši patvaraus plastiko lėkštė gali būti ideali mokomo-
ji priemonė pamokose apie sveiką mitybą. Vizualiai 
pateiktą medžiagą mokinys lengviau įsimins ir perpras.                                                                                                                 

Išorinis skersmuo apie 24 cm.

78993

19,90 €

Lėkštė ir dubenėlis

4 dalių lėkštė ir dubenėlis skirti vizualiai parodyti, kiek ir 
kokio maisto reikia vartoti. 

Matmenys: 23 cm lėkštė, 
9 cm dubenėlis. 

30534

18,10 €

Žaidimas 
„Surask poras - sveikas maistas“

Atminties lavinimo žaidimas, padedantis pradėti pokal-
bį ir išplėsti žodyną. Žaidimas tinka temai apie sveiką 
maistą.

rinkinyje: 56 tvirtos kortelės su sveiko maisto nuotrau-
komis.

FF-2994

3 +
amžius

Žaidimas „Sveikos mitybos 
pirkinių krepšiai“ 
Žaidimo tikslas - kuo daugiau sužinoti apie sveiką maistą ir 
sveikos mitybos rekomendacijas. Kiekvienas pirkinių krepše-
lis yra skirtai konkrečiai maisto grupei. Lavina rūšiavimo 
įgūdžius ir motoriką. 

rinkinyje: 46 kortelės ir 5 krepšiai.

EA-80

NAuJA!

NAuJA!

88,40 €

49,90 €
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Žaidimas „Iš kur atkeliauja 
maistas?“  
Asociacijų žaidimas, skirtas mokytis klasifikuoti maisto 
produktus priklausomai nuo jų kilmės. Tinka ir spec. 
poreikių vaikams.

rinkinyje: 5 maisto grupių kortelės, kauliukas, 30 atitik-
menų kortelių. 

20551A

3 - 6 
metai

Žaidimas „Sveiko maisto 
šviesoforas“

Asociacijų žaidimas, susijęs su pagrindiniais maisto pro-
duktais ir šviesoforo spalvomis, atsižvelgiant į tai, kaip 
dažnai juos reikia valgyti: dažnai - žalia, rečiau - geltona, 
kartais - raudona.

rinkinyje: 6 šviesoforo kortelės, 
54 maisto kortelės, 30 spalvų žymeklių.

20553A

4 - 8 
metai

Žaidimas „Sveiko maisto piramidė“  

Žaidimo metu metant kauliukus reikia užpildyti pi-
ramidę atitinkamais maisto produktais, atsižvelgiant į 
tai, kad žalia yra maistas, kuris turėtų būti valgomas 
dažnai, geltona - turėtų būti rečiau valgomas, o rau-
dona - maistas, kuris turėtų būti vartojamas retkarčiais. 
Tinka ir spec. poreikių vaikams.                                                                             

rinkinyje: maisto piramidė, 
kauliukas, 54 maisto kortelės.

20554A

3 - 8 
metai

Dėlionės „Sveikas maistas“

Rinkinyje yra 9 dėlionės su maisto atvaizdais: 4 trijų 
dalių ir 5 keturių dalių dėlionės. Tinka ir spec. poreikių 
vaikams.

Dėlionės dydis apie 20 cm. 

50222A

2 - 5 
metai

NAuJA! NAuJA!

NAuJA!

NAuJA!

46,30 €

60,80 €

55,10 € 39,20 €

54 MAISTO KORTELĖS

54 KORTELĖS

Veriamų medinių daržovių rinkinys  

Rinkinys skirtas daržovių pažinimui ir smulkiosios motorikos lavinimui.

rinkinyje: 24 vnt. įvairių medinių daržovių, virvutė modelių vėrimui. 

CO95681

50,10 €

4 +
amžius
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Magnetų rinkinys „Maitinkis sveikai“ 

Rinkinys moko sveiko maitinimosi pagrindų - kas turi sudaryti mitybos racioną.

pagrindinės temos:  vaisiai ir daržovės, angliavandeniai, baltymai, pieno produktai, riebalai ir cukrus.

rinkinyje: 74 skirtingi magnetai ir 7 aprašymai, pamokos planas. Tekstiniai magnetai ir pamokos planas 
pateikiami lietuvių kalba.

Dvipusę magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. Papildomai galima užsakyti 
teleskopinį stovą – molbertą bei transportavimo krepšį. 

SVEIKA MITYBA 3

mažai lentai  DSMAG005
didelei lentai DMAG005

mažai lentai 88,90 €
didelei lentai 133,30 €

mažai lentai 88,90 €
didelei lentai 133,30 €

mažai lentai  DSMAG003
didelei lentai DMAG003

Magnetų rinkinys „Mityba“ 

Rinkinys parodo tinkamos mitybos svarbą ir daromą įtaką 
bendrai žmogaus savijautai, sveikatai.

pagrindinės temos: teigiamas ir neigiamas maisto 
medžiagų poveikis organizmui ir atskiriems organams, 
sveikas ir nesveikas maistas, maisto vartojimas ir energi-
jos kiekis, kalorijos, nutukimas, dieta ir kt. 

rinkinyje: 54 skirtingi magnetai ir 44 aprašymai, pamokos 
planas.  Tekstiniai magnetai ir pamokos planas pateikiami 
lietuvių kalba. 

Dvipusę arba vienpusę magnetinę lentą reikia įsigyti at-
skirai. Papildomai galima užsakyti 
teleskopinį stovą – molbertą bei 
transportavimo krepšį. 
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maža lenta 144,40 €
didelė lenta 277,70 €

maža lenta  DBOD103
didelė lenta DBOD101

Magnetinė vienpusė lenta

Vienpusė magnetinė lenta su žmogaus kūno atvaizdu, 
naudojama mokomiesiems magnetų rinkiniams demons- 
truoti.  Kabinama ant sienos arba pastatoma ant sto-
vo-molberto. Tinka šiems rinkiniams demonstruoti: 
rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, mergaičių 
lytinis brendimas, berniukų lytinis brendimas, socialinė 
ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     Didėlė lenta: 90 x 60 cm
     Maža lenta:  60 x 45 cm

Atskirai galima užsakyti teleskopinį 
stovą – molbertą bei transportavimo
krepšį. maža lenta 211,00 €

didelė lenta 355,40 €

maža lenta  DBOD104
didelė lenta DBOD102

Magnetinė dvipusė lenta

Dvipusė magnetinė lenta naudojama mokomiesiems 
magnetų rinkiniams demonstruoti. Vienoje lentos pusė-
je - pavaizduotas žmogaus kūnas, kitoje - lėkštės atvaiz-
das. Kabinama ant sienos arba pastatoma ant stovo-mol-
berto. Tinka šiems magnetų rinkiniams demonstruoti: 
rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, lėkštė „Mai-
tinkis sveikai“, mergaičių lytinis brendimas, berniukų ly-
tinis brendimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     Didėlė lenta: 90 x 60 cm
     Maža lenta:  60 x 45 cm

Atskirai galima užsakyti 
teleskopinį stovą – molbertą 
bei transportavimo krepšį.

Transportavimo krepšys magnetinei 
lentai

Patogus krepšys vienai ar kelioms 
magnetinėms lentoms, mag-
netų rinkiniams ir teleskopiniam 
stovui transportuoti. 

mažai lentai DBAG002
  didelei lentai DBAG001

mažai lentai 66,30 €
didelei lentai 82,90 €

Matmenys ir svoris: 
     Didelei lentai: 
      100 x 80 x 10 cm.; 1,5 kg. 
     Mažai lentai: 
      65 x 50 x 3 cm.; 0,75 kg.

Teleskopinis 
stovas - molbertas

Šis stovas – molbertas pagamintas iš 
aliuminio, todėl ypač lengvas. Susilanks-
to lengvai ir greitai. Kompaktiškas. Su 
dėklu. Magnetinė lenta ant šio stovo – 
molberto taps matoma visai auditorijai 
ar praeiviams.

Matmenys:
     Didelei lentai: 137 cm. (maksimalus
         aukštis) x 135 x  97 cm. (sulankstyto: 66
       x 10 x 9 cm.); 1 kg.
     Mažai lentai: 160 x 120 x 85 cm.
       (sulankstyto: 61 x 6 x 6 cm.); 1 kg.  

mažai lenta DEAS002
  didelei lentai DEAS001

mažai lentai 106,10 €
didelei lentai 159,10 €
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Plakatas su kišenėmis 
„Sveikos porcijos“

Skirtas mokymams apie 
maisto grupių nustatymą, 
pagrindinius mitybos prin-
cipus ir subalansuotą maistą.

rinkinyje: 90 maisto kortelių 
ir dvi kišenės nugarėlėje. 

72048
Raumenų masės modelis

Šis modelis savo išvaizda, 
tekstūra ir tankiu atkartoja 
2,3 kg svorio raumenį. Gali 
būti naudojamas pabrėžti 
skirtumus tarp raumenų ir 
riebalų.

26034

Raumenų masės modelių 
rinkinys

Šie modeliai savo išvaizda, tekstūra ir tankiu atkartoja 
tikrus 0,5 kg ir 2,3 kg svorio raumenis. 

26038

164,40 €

Raumenų modelių rinkinys

Modelis iliustruoja mankštos naudą, atrodo kaip mankš-
tinamų 0,5 kg ir 2,3 kg  raumenų grupė.                                   

rinkinyje: dviejų svorių modeliai bei 
transportavimo krepšys.

M26006LT

160,90 €

Modelių rinkinys  „Riebalų gumulėlis 
ir raumenų masė“ (4 modeliai) 26040

Demonstracinė priemonė riebalų ir raumenų skirtu-
mams parodyti. Puiki priemonė diskusijai apie sveiką 
mitybą, fizinį aktyvumą. 

rinkinyje: po 0, 5 kg ir po 2,3 kg riebalų gumulėlio ir 
raumenų masės modeliai.

36,10 € 118,90 €

367,00 €

Modelių rinkinys skrandžio 
dydžių palyginimui
Vaikai dažnai suvalgo viską, kas yra lėkštėje, net jei 
tai suaugusiojo porcijos dydis. Šis rinkinys iliustruoja 
suaugusiojo ir vaiko skrandžių dydžių skirtumą. Tuo 
pasakoma, kad vaikui reikia daug mažesnių pagrin-
dinių maisto patiekalų porcijų dydžių su maistingais 
užkandžiais tarp jų. 

Suaugusiojo skrandžio modelis yra 
1500 ml talpos, o 2-6 metų vaiko – 
500 ml talpos.

78977

72,10 €
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Modelis „Cukraus kiekis maiste“

Modelis demonstruoja cukraus kiekį gramais 9-iuose 
maisto produktuose: leduose, vaisiniame punše, sau-
sainiuose, šokolade, torte, krekeriuose ir t.t. 

rinkinyje: 9 mėgintuvėliai, stovas,
transportavimo krepšys.

79128

121,30 €

Modelis „Greito maisto riebalai 
mėgintuvėliuose“
Modelis skatina rinktis sveikesnį gyvenimo būdą. 
Mėgintuvėliai vaizdžiai parodo, kiek riebalų yra greito 
maisto gaminiuose. 

rinkinyje: mėgintuvėliai, stovas, 
transportavimo krepšys.

79134

142,70 €

Riebalų dalių rinkinys

Modeliai pagaminti iš BIOLIKE 2™ medžiagos, tikroviškai 
atkartojančios kūno riebalų išvaizdą ir jutimą. Priemonė, 
demonstruojanti mankštos ir 
taisyklingos mitybos svarbą.

rinkinyje: 0, 5 kg ir 2, 3 kg modeliai, 
aprašai lietuvių kalba.

M26018LT

158,60 €

Riebalų modelis 

Riebalų modelis atrodo lyg tikri riebalai ir suteikia realų 
vaizdą, kaip riebalai atrodo žmogaus viduje. 

rinkinyje: 2,3 kg modelis.

26014

175,20 €

Rinkinys „Sveiki pietūs“

Šiuo rinkiniu skatinamas sveiko maisto pasirinkimas.

rinkinyje:  įvairūs maisto modeliai parduotuvės krepše-
lyje, veiklos kortelės ir 
mokymo vadovas. 

78561

45,20 €

Suaugusiojo maisto porcijų 
dydžio lėkštė

Ši spalvinga lėkštė skirta parodyti teigiamą naudą pasi-
rinkus sveiką maistą bei tinkamas 
porcijas. Skersmuo: 24 cm.   

50881

23,50 €
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Riebalų ringės

Šie modeliai atrodo, juntami, sveria ir panašūs apimtimi 
į riebalų sluoksnį. Skirti riebalų kaupimuisi demonstruo-
ti, diskusijai apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą. 

rinkinyje: 0,5 kg ir 2,3 kg riebalų 
ritiniai, aprašai lietuvių kalba. 

M27032LT

142,50 €

Rinkinys „Mano lėkštė“

Suteikite pamokoms apie sveiką mitybą žaismingumo ir 
dar daugiau informatyvumo!

rinkinyje: 142 maisto pavyzdžių paveikslėliai, 5 padėkliu-
kai su lėkštės atvaizdu ir patogus 
nešiojimo aplankas. 

76082

124,60 €

Rinkinys „Blubber Busters“

Lytėjimo modeliai, kurie juntami kaip tikri riebalai. Taip 
pabrėžiamas didelio kaloringumo maisto vartojimo re-
zultatas.

rinkinyje: 16 užkandžių modeliai su nurodytu kalorijų 
ir riebalų kiekiu. 

26125

183,40 €

Šio rinkinio tikslas mokyti teisingai įvertinti porcijos 
dydį, planuojant kasdienį maisto racioną.

rinkinyje: 30 skirtingų porcijų dydžių bei maisto pavyz-
džiai. 

Veiklos rinkinys „Porcijų dydžių 
dėlionė“ 79165

121,40 €

apdovanoJImo laImėtoJas! 

Modelis „Tylusis naikintojas: aukštas cholesterolio lygis naikina arterijas“

Šis modelis auditorijai padės suprasti - tai, ko nematote, gali jus pražudyti. Pade-
monstruokite, kad cholesterolis gali pakenkti arterijų sienelėms: švari, normali ar-
terija gali lėtai virsti į padengtą apnašomis – susiaurėjusią arteriją, kas gali sukelti 
aterosklerozę, širdies ligas ir širdies priepuolį. Modelis demonstruoja arteriją su svei-
ku cholesteroliu, aukštu cholesterolio kiekiu, susiaurėjusią arteriją, besikemšančią 
aterosklerozinėmis plokštelėmis.

rinkinyje: keturių dalių modelis, aprašai (anglų k.)
Matmenys: 62 x 9 cm.

75069

298,10 €
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Rinkinys „Pažvelk į greitą 
maistą iš arčiau“

Rinkinys demonstruoja sočiųjų ir nesočiųjų riebalų kiekį 
kiekviename greito maisto gaminyje.

rinkinyje: 10 maisto modelių ir mėgintuvėlių, 10 maisto 
kortelių su mitybos informacija, informacinė dalomoji 
medžiaga.

79056

406,40 €

Rinkinys „Vizualiniai 
porcijų dydžiai“ 

Daugelis žmonių neteisingai apskaičiuoja maisto porcijų 
dydį. 3D modeliai padeda įsisąmoninti kasdien varto-
jamų maisto produktų porcijų dydį.

rinkinyje: skirtingus patiekalų dydžius 
iliustruojantys modeliai. 

M78908LT

254,40 €

apdovanoJImo laImėtoJas! apdovanoJImo laImėtoJas! 
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378,10 €

Žaidimas „Neblaivus ir sumišęs“

Žaidimas, skirtas parodyti, kaip sudėtinga atlikti įprastus veiksmus ir kaip lengva supainioti paprastus daik-
tus, esant paveiktiems alkoholio. Mokiniai, atlikdami tą pačią veiklą be akinių ir su akiniais, suvoks, kiek ilgiau 
užtrunka atlikti tą pačią veiklą susilpnėjus pojūčiams.

rinkinyje: dvi poros neblaivios ir sumišusios būsenos naktinio matymo akiniai, dešimt kamuoliukų, šeši žibintu-
vėliai, du plastikiniai boulingo kamuoliai, dešimt plastikinių boulingo kėglių, juostos ritinėlis 
ir vadovas su mokymo pasiūlymais mokytojui bei kopijuojama dalomoji medžiaga.

79297

apdovanoJImo laImėtoJas! 

ALKOHOLIO 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA

Skerspjūvinis nutukimo modelis

Modelis nutukimo padariniaims demonstruoti. Skerspjūviniai mode-
liai vaizduoja riebalų sankaupas ir aiškina poodinio ir pilvo riebalų 
poveikį vidaus organams. 

rinkinyje: kriaušės ir obuolio formos 
modeliai, mokomoji kortelė.

54124

178,80 €
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Stendas „Ką vartoja mama, 
vartoja ir kūdikis įsčiose“

Interaktyvus modelis iliustruoja, kokią nepataisomą 
žalą vaisiui daro alkoholio, narkotikų ir tabako vartoji-
mas nėštumo metu. Modelis vaizduoja besilaukiančią 
moterį su vaisiumi, esančiu plastikinėje gimdoje. 
Galima stebėti kaip skysčiai, imituojantys pavojingas 
medžiagas (alkoholį, tabaką ar narkotikus), patenka 
į mamos burną, o paskui - į kūną ir užteršia terpę, 
kurioje gyvena vaisius.           

rinkinyje: modelis ir naudojimo 
instrukcija. Matmenys: 31 x 61 x 13 cm.

78745

316,10 €

Žaidimas „Apsvaigę ir įkaušę“

Žaidimas, skirtas parodyti, kaip stipriai narkotikai ir al-
koholis apriboja galimybę veiksmingai atlikti paprastas 
užduotis, iškreipia suvokimą, mąstymą, koordinaciją. 

rinkinyje: girtumo akiniai, 2 skirtingo dydžio dirbtinės 
„rankos-pirštinės“, popieriniai pinigai, veiklos vadovas 
su keturiomis aprašytomis veiklomis ir diskusijų klausi-
mais.

75024

347,70 €

apdovanoJImo laImėtoJas! 
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ALKOHOLIO 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA

Modelis „Kada gana?“

Ant padėklo pateikiamos penkios dažniausiai vartojamų alkoholinių gėrimų taurės, 
kurios parodo, koks gėrimo kiekis yra alkoholio vienetas bei 
kiek vienetų yra vienoje taurėje.  

79631

376,20 €

Rinkinys tiks linksmai pradėti 
rimtą diskusiją apie vairavi-
mo riziką išgėrus. Kiekvieno-
je alkoholio taurėje yra mažą 
avariją patyrusio automo-
bilio modelis, patalpintas 
plastike - alkoholį imituo-
jančiame skystyje. 

Gėrimų rinkinys „Neblaivus ir 
pavojingas“ 79755

220,40 €

Priemonė skirta alkoholiz-
mo arba STOP karui keliuo-
se temoms. Šiuo spalvingu 
radijo bangomis valdomu 
28 cm ilgio automobiliu 
mokiniai gali išbandyti save 
vairuodami per improvi-
zuotą kliūčių trasą, sudėlio-
tą iš mažų šampano taurių.

Nuotolinio valdymo automobilis
„Neblaivus ir pavojingas“ 79922

88,50 €
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Modelis „Ką vartoja mama, 
vartoja ir kūdikis įsčiose“

3D modelis su plastike esančiomis cigarečių 
nuorūkomis, piliulėmis, švirkštais ir alaus butelių 
kamšteliais iliustruoja, kaip alkoholis, tabakas ir kitos 
kenksmingos medžiagos gali patekti į placentą ir pa-
daryti nepataisomą žalą vaisiui.

Matmenys: 15 x 17 x 6 cm.

79809

94,80 €

ALKOHOLIO 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA

3D stendas „Piktnaudžiavimo 
alkoholiu padariniai“

3D stendas paaiškina ir vaizdžiai parodo daugelį fizinių 
piktnaudžiavimo alkoholiu padarinių.
Stacionariai sumontuotas, natūralaus dydžio, rankomis 
pieštas modelis su aprašais lietuvių kalba.                                 

Matmenys: 71 x 69 cm. 

M79612LT

525,70 €

Akiniai „Neblaivus ir sutrikęs naktį“

Akiniai skirti parodyti, kaip alkoholis veikia savęs su-
vokimą aplinkoje, reakcijos greitį ir judesių koordinaci-
ją nakties sąlygomis.

79295

158,10 €

Akiniai „Neblaivus ir pavojingas“

Užsidėjus akinius, patiriamas vaizdo iškraipymas, su-
vokimo praradimas, kontrolės trūkumas, kas ir padaro 
išgėrusius vairuotojus tokiais pavojingais. Akiniai neat-
spindi konkrečios alkoholio kraujyje 
koncentracijos.

79190A

170,60 €

D.W. girtumo akiniai

DW girtumo akinių nešiotojas gali suvokti, kaip girtumas apsunkina net elemen-
tariausių veiksmų atlikimą. Akiniai neatspindi konkrečios alkoholio koncentracijos 
kraujyje, tačiau sukeliamas pojūtis gali būti panašus į vidutinį girtumą.

79197

150,50 €
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mažai lentai 77,70 €
didelei lentai 111,10 €

Magnetų rinkinys „Alkoholio žala“

Magnetų įvairovė aprėpia temas, susijusias su alkoholio daroma žala tiek žmogaus 
fizinei, tiek socialinei sveikatai.

pagrindinės temos: plaučių struktūra, gerklės kraujavimas, užsikimšusios arterijos, 
impotencija, žarnyno vėžys, kepenų ligos,  osteoporozė, širdies ligos, smegenų pažei-
dimas, insultas, raumenų silpnumas, skrandžio ligos, depresija, svorio prieaugis, so-
cialinės problemos, poveikis darbui ir kt.

rinkinyje: 36 skirtingi magnetai ir 38 tekstiniai aprašymai lietuvių kalba, pamokos pla-
nas, 3 magnetai be turinio, kur galėsite įrašyti kontaktus ar nupiešti savo žinutę šiai 
temai. 

Magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. Papildomai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį. 

Magnetinė dvipusė lenta

Dvipusė magnetinė lenta naudojama mokomiesiems magnetų rinkiniams demons-
truoti. Vienoje lentos pusėje - pavaizduotas žmogaus kūnas, kitoje - lėkštės atvaizdas. 
Kabinama ant sienos arba pastatoma ant stovo-molberto. 
Tinka šiems magnetų rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir 
mityba, lėkštė „Maitinkis sveikai“, mergaičių lytinis brendimas, berniukų lytinis bren-
dimas, socialinė ir emocinė sveikata.
Matmenys: 
     Didėlė lenta: 90 x 60 cm
     Maža lenta:  60 x 45 cm
Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį.

maža lenta DBOD104 
didelė lenta DBOD102

Transportavimo krepšys magnetinei 
lentai

Patogus krepšys vienai ar kelioms 
magnetinėms lentoms, mag-
netų rinkiniams ir teleskopiniam 
stovui transportuoti. 

mažai lentai DBAG002
  didelei lentai DBAG001

mažai lentai 66,30 €
didelei lentai 82,90 €

Matmenys ir svoris: 
     Didelei lentai: 
      100 x 80 x 10 cm.; 1,5 kg. 
     Mažai lentai: 
      65 x 50 x 3 cm.; 0,75 kg.

Teleskopinis 
stovas - molbertas

Šis stovas – molbertas pagamintas iš 
aliuminio, todėl ypač lengvas. Susilank-
sto lengvai ir greitai. Kompaktiškas. Su 
dėklu. Magnetinė lenta ant šio stovo – 
molberto taps matoma visai auditorijai 
ar praeiviams.

Matmenys:
     Didelei lentai: 137 cm. (maksimalus
         aukštis) x 135 x  97 cm. (sulankstyto: 66
       x 10 x 9 cm.); 1 kg.
     Mažai lentai: 160 x 120 x 85 cm.
       (sulankstyto: 61 x 6 x 6 cm.); 1 kg.  

mažai lenta DEAS002
  didelei lentai DEAS001

mažai lentai 106,10 €
didelei lentai 159,10 €

mažai lentai  DSMAG001
didelei lentai DMAG001

maža lenta 211,00 €
didelė lenta 355,40 €

ALKOHOLIO 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA
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Modelis vaizduoja kepenų 
cirozės paveiktas kepenis, paro-
do, kad piktnaudžiavimas alko-
holiu gali sukelti kepenų cirozę 
– vieną iš dažniausių mirties 
priežasčių (lietuvių k.).

Matmenys: 13 x 17 cm.

Modelis „ Marinuotos kepenys“
M78905LT

113,80 €

Pastatomas stovas vaizduo-
ja normalių, hepatito ir ci-
rozės pažeistų kepenų skers-
pjūvio modelius, išryškina 
alkoholio vaidmenį sergant 
kepenų ligomis (lietuvių k.).

Matmenys: 23 x 30 cm.

Pastatomas stovas „Kepenų mirtis“ 
M78898LT

148,30 €

ALKOHOLIO 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA

Žaidimo rinkinys „Nesugriauk savo 
gyvenimo“ su D.W. girtumo akiniais

Užsidėjus D.W. girtumo akinius suprasite, kodėl gir-
ti vairuotojai tokie pavojingi, nes patirsite vaizdo 
iškraipymą, suvokimo praradimą ir kontrolės stoką. Aki-
nių sukelta būsena neatspindi konkrečios alkoholio kon-
centracijos kraujyje. 

rinkinyje: 2 D.W. girtumo akiniai, instrukcija DVD, žaidi-
mas „Nesužlugdyk savo gyvenimo“, mokytojo vadovas, 
25 vnt. šešiolikos puslapių lankstinukai.

79187

600,60 €

Vitrina vaizdinėms priemonėms 

Vaizdinių mokomųjų priemonių eksponavimas dar 
niekada nebuvo toks paprastas. Priemones galite nau-
doti tiek pristatymo metu, tiek  palikti ekspozicijoje il-
gesniam laikui. Šalia demonstruojamos priemonės gali-
ma padėti kortelę su aprašymu.

rinkinyje: 3 lentynos (skirtos mažiausiai 4 priemonėms), 
šoninės (užrakinamos) durelės užtikrina eksponuojamų 
priemonių puikų matomumą ir saugumą. 

Matmenys: 350x30x1200. 

Pagaminta iš polimeilmetakrilato (PMMA, 5 mm.) Vitrinos 
kaina nurodyta be priemonių pavaizduotų nuotraukoje.

517A

240,30 €

Pirštinė „Apsunkusi ranka“

Pirštinė skirta parodyti, kaip stipriai narkotikai ir alkoholis apriboja galimybę veiks-
mingai atlikti paprastas užduotis, iškreipia suvokimą, mąstymą, koordinaciją.                                                                                         
Rekomenduojama naudoti kartu su girtumo akiniais.

SA2265

105,40 €
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Modelis „Lėlė Rūkorė traukia už du“

Modelis įtaigiai parodo rūkančių moterų daromą žalą vaisiui, kaip dervos kaupiasi aplink mo-
tinos įsčiose bręstantį kūdikį.

Matmenys: 13 x 36 x 13 cm.

79210

222,50 €

Stovas „Plaučių mirtis“

Trys plaučių audinio modeliai vaizduoja įprastus, em-
fizemos ir vėžio pažeistus plaučius. Unikalios 3D sto-
vo iliustracijos dėka, mokiniai niekada nepamirš kokį 
pavojų sukelia rūkymas.
Parduodamas kartu su apsauginiu 
dangalu.

Matmenys: 23 x 31 cm.

79148

159,30 €

Rūkoriaus skrepliai

Vaizdinė priemonė parodo rūkymo padarinius. Sanda-
riame inde rūkančio ir sergančio chronišku obstruk-
ciniu bronchitu žmogaus 2 savaičių skrepliai. Tekstas 
pateikiamas lietuvių kalba.

Matmenys: 10 x 15 cm.

M79205LT

88,60 €

3D rūkymo pasekmių stendas

3D modelis informuoja apie ligas ir sutrikimus, kuriuos 
gali išprovokuoti rūkymas: vėžys, širdies ligos, emfize-
ma ir kt. Tekstinė informacija stende pateikta lietuvių 
kalba.

Matmenys: 72 x 70 cm.

M79601LT

581,20 €

Dervų modelis

Šis sandarus eksponatas, sudarytas iš cigarečių pake-
lio ir nuorūkų, panardintų į gličias dervas, vaizduoja 
kancerogeninio skysčio kiekį, susikaupiančio žmogaus 
plaučiuose per vienerius rūkymo metus, surūkant po 
pusę pakelio cigarečių per dieną. Tekstinė informacija 
pateikta lietuvių kalba.

Matmenys: 9 x 14 x 9 cm. 

M79121LT

84,50 €

                              žALINGŲ ĮpROčIŲ pREVENCIJA 4
RūKYMO 
pREVENCIJA 
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Toksinių dervų pakelio modelis

Daugelis žmonių retai susimąsto apie dervų kiekį esantį ciga-
retėse. Šiame tikroviškame modelyje yra 2 ištraukiamos ciga-
retės pripildytos gličiomis „dervomis“, kurios parodo, koks 
toksinių dervų kiekis patenka į rūkančio žmogaus organizmą 
surūkius vieną pakelį cigarečių.

Matmenys: 5 x 3 x 9 cm.

79203

50,60 €

Informatyvi ir interaktyvi moky-
mo priemonė, parodanti naudą 
sveikatai, atsisakius įpročio rūkyti. 
Modelis laipsniškai detalizuoja 
teigiamą poveikį žmogaus or-
ganizmui metus rūkyti: nuo kelių 
minučių iki kelių metų po pasku-
tinės surūkytos cigaretės. 

Matmenys: 8 x 61 cm.

Gigantiškas cigaretės modelis 
„Rūkymo poveikis“ 79109

152,00 €

Tikroviškas 3D burnos modelis 
su 10 cm pločio vėžiniu liežu-
viu parodo, kokias ligas sukelia 
rūkymas: dantenų uždegimą, 
vėžį, kariesą, skatina atsisakyti 
įvairių tabako gaminių varto-
jimo. Parduodamas kartu su 
tabako indeliu, iš kurio galima 
pagaminti specialų skystį.

Matmenys: 23 x 31 x 15 cm.

Gigantiškas eksponatas „Atgrasioji 
pono rūkoriaus burna“ 79159

236,50 €

RūKYMO 
pREVENCIJA 

Vaikščiojanti mirtis: daugelis 
rūkalių net nesusimąsto apie 
periferinių arterijų ligą. Šis 
modelis vaizdžiai pademons-
truoja, kad rūkymo pasekmė, 
kai audiniai nepakankamai 
aprūpinami krauju, žūsta ir to 
pasekoje išsivysto gangrena.

Modelis „Rūkančiojo pėda“
M27031LT

151,30 €

Šie plaučių modeliai šokiruoja, 
vaizdingai pateikdami rūkymo 
daromą žalą: sveikas plautis yra 
rožinės spalvos, be anomalijų, 
o ,,negyvas” plautis – juodos 
spalvos, padengtas pilkai balta 
vėžine mase ir emfizemos su-
keltais korėtais burbuliukais.

Modelių rinkinys „Sveikas ir 
„negyvas“ plautis“ 79826

309,80 €

Matmenys: 9 x 24 x 10 cm. Aprašymai pateikiami lietu-
vių kalba.

Matmenys: sveikas plautis 13 x 22 x 10 cm, negyvas plau-
tis 14 x 22 x 13 cm. Galima užsakyti modelius ir atskirai.
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Rankinis mechaninis rūkoriaus 
modelis

Šis mažas rankinis modelis iš 
tikrųjų surūko cigaretę ir surenka 
dervas ant tikros plaučių vėžio 
aukos, krūtinės ląstos rentgeno 
nuotraukos. Teršalai patalpinti į 
plastikinius maišelius, kurie išlai-
ko atsiradusias dėmes nepakitu-
sias, todėl modelį galima saugiai 
siųsti per rankas ir apžiūrėti iš 
arčiau.

79202

Stovas „Bjaurioji 
rūkoriaus burna“

Modelis vaizdžiai parodo, kokį 
poveikį burnos ertmei pa-
daro žalingas įprotis - rūkyti. 
Rankomis spalvintos detalės 
atspindi rūkymo padarinius, 
pvz.: dantenų ligas, dantų 
ėduonį, lūpų vėžį ir kt.

rinkinyje: burnos modelis 
su dviem liežuviais - vienas 
vaizduoja „plaukuotą liežuvį“, 

M78910LT

83,50 € 205,20 €

CO matuoklis „Smokerlyzer“

Veiksminga priemonė skirta lengvai ir greitai pateikti 
informaciją apie iškvepiamo anglies monoksido (CO) 
lygį. Matuoklis su monitoriumi, skirtu informacijai vi-
zualizuoti.

rinkinyje: 250 vnt. vienkartinių antgalių, 12 vnt. plasti-
kinių tarpinių antgalių, 50 vnt. sterilių servetėlių, plaka-
tas „CO“ anglų k., USB kabelis, naudojimo instrukcija, 
dėklas.

PICOADV

430,00 €

Tabako sudėties modelis

Organinio stiklo 3D modelis, atrodantis kaip milžiniška 
cigaretė, moko, kokios toksinės medžiagos yra tabako 
dūmuose.
Pridedama ir dvipusė informacinė lentelė lietuvių kal-
ba.

Modelio matmenys: 63 x 9 cm.

M79262LT

149,00 €

Tabako vartotojo burnos modelis

Šį 3D burnos modelį galima pražiodinti ir užčiaupti kaip lėlę, o silikoninės lūpos rodo, 
kokį poveikį vidinei lupų pusei, dantenoms bei dantims 
daro nuolatinis rūkymas. Parduodamas su stovu.

Matmenys: 15 x 13 x 15 cm.

79156

199,80 €

RūKYMO 
pREVENCIJA 

rinkinyje: modelis su 100 vnt. Mini-Lung™ (mini 
plaučių) kortelių, plastikinių maišelių ir fiksatorių jiems 
pritvirtinti.

Matmenys: 14 x 29 x 6 cm.

o kitas – liežuvį su baltomis dėmėmis (leukoplakia) ir vėžio 
apraiškomis, imitacinė cigaretė.

Modelio matmenys: 18 x 13 x 18 cm.
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Vitrina vaizdinėms priemonėms

Vaizdinių mokomųjų priemonių eksponavimas dar 
niekada nebuvo toks paprastas. Priemones galite nau-
doti tiek pristatymo metu, tiek  palikti ekspozicijoje 
ilgesniam laikui. Šalia demonstruojamos priemonės 
galima padėti kortelę su aprašymu.

rinkinyje: 3 lentynos (skirtos mažiausiai 4 priemo-
nėms), šoninės (užrakinamos) durelės užtikrina ekspo-
nuojamų priemonių puikų matomumą ir saugumą.

Matmenys: 350x30x1200.

Pagaminta iš polimeilmetakrilato (PMMA, 5 mm). Vitrinos 
kaina nurodyta be priemonių pavaizduotų nuotraukoje.

517A

614,20 €240,30 €

Imitacinių rūkančiojo plaučių 
lyginamasis rinkinys su dvigubu stovu

Rinkinys suteikia nepamirštamą galimybę praktiškai paro-
dyti rūkymo sukeliamą žalą. Imitacinius rūkančiojo plau-
čius ir sveikus pripučiamus kiaulės plaučius galima pripūsti 
vienu metu, parodant kaip rūkymas paveikia šiuos orga-
nus. Pasukus viršutinius stovo vožtuvus, plaučius galima 
pripūsti atskirai. Rūkančiojo plaučiai turi aiškiai apčiuo-
piamus vidinius ir išorinius auglius, kurie patvirtina nuo-
monę, kad rūkymas sukelia plaučių vėžį.

rinkinyje: sujungta kvėpavimo takų sistema su dviem 
padėklais, oro pompa, sveikų ir rūkančiojo plaučių pavyz-
džiai ir dalis sausų plaučių su 
laikymui skirta dėžute.

84349

RūKYMO 
pREVENCIJA 

Interaktyvus modelis  „Paskendę 
plaučiai“ (skleidžia garsą)

Sergantieji lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis 
patiria „gyvą mirtį“, nes dėl didelės gleivių gausos, ku-
rios apsunkina kvėpavimo takus, negali pilnai kvėpuo-
ti.  Interaktyvus modelis skleidžia gurguliavimą, kosulį, 
atsikrenkštimą primenančius garsus. Plaučių muliažas 
patalpintas į glitų, skreplius imituojantį skystį.

Matmenys: 18 cm. aukščio.

78615

218,80 €

Modelis rūkymo poveikiui 
demonstruoti

Modelis vaizdžiai parodo rūkymo poveikį plaučiams, 
kaip juose kaupiasi dervos ir kiti teršalai. Įstačius uždeg-
tą cigaretę į modelio ,,burną” ir švirkšto-pompos pa-
galba traukiant dūmus į plaučius, mokiniai pamatys, 
kaip plaučiai pradeda tamsėti vos po kelių trumpų 
įtraukimų.

rinkinyje: demonstracinis modelis, išsamus aprašy-
mas apie rūkymo keliamus pavojus. 

Matmenys: 13 x 10 x 23 cm, 1 kg.

1005932

128,30 €
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mažai lentai 77,70 €
didelei lentai 111,10 €

Magnetų rinkinys „Rūkymo žala“

Magnetų įvairovė aprėpia temas, susijusias su rūkymo priklausomybe ir dėl 
to kylančiomis ligomis ir kitokiomis pasekmėmis.

pagrindinės temos: sveiki ir pažeisti plaučiai, užsikimšusios kraujagyslės, 
širdies ligos, geltonų pirštų sindromas, skrandžio opos, susiraukšlėjusi oda, 
vėžys, mirtingumas, priklausomybė, aplinkos įtaka, išlaidos rūkymui ir kt.   

rinkinyje: 36 skirtingi magnetai ir 30 tekstiniai aprašymai lietuvių kalba, 
pamokos planas, 3 magnetai be turinio, kur galėsite įrašyti kontaktus ar nupiešti 
savo žinutę šiai temai.

Magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. Papildomai galima užsakyti teles-
kopinį stovą – molbertą bei transportavimo krepšį.

Magnetinė dvipusė lenta

Dvipusė magnetinė lenta naudojama mokomiesiems magnetų rinkiniams demons-
truoti. Vienoje lentos pusėje - pavaizduotas žmogaus kūnas, kitoje - lėkštės atvaizdas. 
Kabinama ant sienos arba pastatoma ant stovo-molberto. 
Tinka šiems magnetų rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir 
mityba, lėkštė „Maitinkis sveikai“, mergaičių lytinis brendimas, berniukų lytinis bren-
dimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys: 
     Didėlė lenta: 90 x 60 cm
     Maža lenta:  60 x 45 cm
Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį.

maža lenta DBOD104 
didelė lenta DBOD102

Transportavimo krepšys magnetinei 
lentai

Patogus krepšys vienai ar kelioms 
magnetinėms lentoms, mag-
netų rinkiniams ir teleskopiniam 
stovui transportuoti. 

mažai lentai DBAG002
  didelei lentai DBAG001

mažai lentai 66,30 €
didelei lentai 82,90 €

Matmenys ir svoris: 
     Didelei lentai: 
      100 x 80 x 10 cm.; 1,5 kg. 
     Mažai lentai: 
      65 x 50 x 3 cm.; 0,75 kg.

Teleskopinis 
stovas - molbertas

Šis stovas – molbertas pagamintas iš 
aliuminio, todėl ypač lengvas. Susilanks-
to lengvai ir greitai. Kompaktiškas. Su 
dėklu. Magnetinė lenta ant šio stovo – 
molberto taps matoma visai auditorijai 
ar praeiviams.

Matmenys:
     Didelei lentai: 137 cm. (maksimalus
         aukštis) x 135 x  97 cm. (sulankstyto: 66
       x 10 x 9 cm.); 1 kg.
     Mažai lentai: 160 x 120 x 85 cm.
       (sulankstyto: 61 x 6 x 6 cm.); 1 kg.  

mažai lentai DEAS002
  didelei lentai DEAS001

mažai lentai 106,10 €
didelei lentai 159,10 €

mažai lentai  DSMAG001
didelei lentai DMAG001

maža lenta 211,00 €
didelė lenta 355,40 €

RūKYMO 
pREVENCIJA 
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NARKOTIKŲ 
VARTOJIMO 
pREVENCIJA

Žaidimas „Apsvaigę ir įkaušę“

Žaidimas, skirtas parodyti, kaip stipriai narkotikai ir al-
koholis apriboja galimybę veiksmingai atlikti paprastas 
užduotis, iškreipia suvokimą, mąstymą, koordinaciją. 

rinkinyje: girtumo akiniai, 2 skirtingo dydžio dirbtinės 
„rankos-pirštinės“, popieriniai pinigai, veiklos vadovas 
su keturiomis aprašytomis veiklomis ir diskusijų klausi-
mais.

75024 Modelis „Metamfetamininė burna“

Burnos su liežuviu modelis rodo, kokios yra metamfe-
tamino vartojimo pasekmės: iškritę, pavieniui išgedę, 
nuskilę dantys, atsitraukusios dantenos, liežuvio opos 
ir kt. Informatyvūs aprašai paaiškina, kaip metamfeta-
mino vartojimas žaloja žmogaus organizmą.

Matmenys: 25 x 27 x 42 cm.

79758

apdovanoJImo laImėtoJas! 

347,70 € 274,40 €

Pirštinė „Apsunkusi ranka“

Pirštinė skirta parodyti, kaip stipriai narkotikai ir alkoholis apriboja galimybę 
veiksmingai atlikti paprastas užduotis, iškreipia suvokimą, mąstymą, koordi-
naciją.                                                                                         
Rekomenduojama naudoti kartu su girtumo akiniais.

SA2265

105,40 €

3D stendas  „Narkotikų vartojimo padariniai“

3D stovas su realaus dydžio žmogaus organų modeliais parodo, kas iš 
tiesų nutinka organizmui, vartojant narkotikus. Stovas susilanksto į patogų 
nešiojamą lagaminą. Tekstai pateikiami lietuvių kalba.

Atverto lagaminėlio matmenys: 71 x 69 cm. 

79623-1

525,70 €

382,90 €

Plakatų rinkinys (9 vnt.)

Žalingų medžiagų poveikis organizmui yra aiškiai ir vaizdžiai paaiškintas šiuose 
dideliuose sieniniuose plakatuose. Šie spalvingi, akį traukiantys, detalizuojantys 
potencialius rūkymo, alkoholio, kokaino, įkvepiamųjų medžiagų, marihuanos, 
steroidų, heroino, metamfetamino, ekstazės vartojimo padarinius sveikatai, 
plakatai skatina diskusiją apie plataus masto piktnaudžiavimą narkotinėmis 
medžiagomis. 

Matmenys: 60 x 90 cm, įlaminuoti.

Plakatus galima įsigyti ir po vieną, prašome teirautis 
atskirai.

70905
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Magnetų rinkinys „Mergaičių 
brendimas“ 

Magnetų įvairovė aprėpia temas, susijusias su mer-
gaičių lytiniu brendimu ir su tuo kylančiais iššūkiais. 

pagrindinės temos: organizmo pokyčiai ir brendimo 
etapai, krūtys, PMS, kūno plaukuotumas, hormonų 
pokyčiai, mėnesinių ir ovuliacijos ciklai, romantiški 
jausmai ir santykiai, rūpinimasis savimi, liemenėlė, 
spuogai, patyčios, nepriklausomybės siekimas ir kt. 

rinkinyje: 39 skirtingi magnetai su paveikslėliais ir teksti-
niai aprašymai - magnetai lietuvių kalba, pamokos planas, 
2 magnetai be turinio, kur galėsite įrašyti kontaktus ar 
nupiešti savo žinutę šiai temai.

Magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. 
Papildomai galima užsakyti teleskopinį 
stovą – molbertą bei
 transportavimo krepšį.  

mažai lentai DSMAG007
didelei lentai  DMAG007

maža lenta 211,00 €
didelė lenta 355,40 €

Magnetinė dvipusė lenta

Dvipusė magnetinė lenta naudojama mokomiesiems magnetų rinkiniams demons-
truoti. Vienoje lentos pusėje - pavaizduotas žmogaus kūnas, kitoje - lėkštės atvaiz-
das. Kabinama ant sienos arba pastatoma ant stovo-molberto. Tinka šiems mag-
netų rinkiniams demonstruoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, lėkštė 
„Maitinkis sveikai“, mergaičių lytinis brendimas, berniukų lytinis brendimas, socia-
linė ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     Didėlė lenta: 90 x 60 cm
     Maža lenta:  60 x 45 cm 

Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – molbertą 
bei transportavimo krepšį.

maža lenta  DBOD104
didelė lenta DBOD102

Magnetų rinkinys „Berniukų 
brendimas“

Magnetų įvairovė aprėpia temas, susijusias su berniu-
kų brendimu ir su tuo kylančiais iššūkiais. 

pagrindinės temos: smegenų hormonai, veido ir kūno 
pokyčiai, plaukų augimo etapai, raumeningumas, bren-
dimo etapai, adomo obuolys, balso mutacija, jausmai, 
emocijos ir santykiai, reprodukcinių organų vystyma-
sis,  nepriklausomybės siekis ir kt.

rinkinyje: 42 skirtingi magnetai su paveikslėliais ir 40 
tekstinių aprašymų - magnetų lietuvių kalba, pamokos 
planas, 3 magnetai be turinio, kur galėsite įrašyti kon-
taktus ar nupiešti savo žinutę šiai temai.

Magnetinę lentą reikia įsigyti atskirai. Papildomai gali-
ma užsakyti teleskopinį stovą – molbertą 
bei transportavimo krepšį.

mažai lentai 88,90 €
didelei lentai 133,30 €

mažai lentai DSMAG008
didelei lentai  DMAG008

mažai lentai 88,90 €
didelei lentai 133,30 €
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mažai lentai 106,10 €
didelei lentai 159,10 €

Teleskopinis stovas - molbertas

Šis stovas – molbertas pagamintas iš aliuminio, todėl ypač lengvas. Susilanksto 
lengvai ir greitai. Kompaktiškas. Su dėklu. Magnetinė lenta ant šio stovo – mol-
berto taps matoma visai auditorijai ar praeiviams. 

Matmenys ir svoris:
     Didelei lentai: 137 cm. (maksimalus aukštis) x 135 x 97 cm. (sulankstyto: 66 
      x 10 x 9 cm.); 1 kg.
     Mažai lentai: 160 x 120 x 85 cm. (sulankstyto: 
       61 x 6 x 6 cm.); 1 kg.  

mažai lentai  DEAS002
didelei lentai DEAS001

mažai lentai 66,30 €
didelei lentai 82,90 €

Transportavimo krepšys 
magnetinei lentai

Patogus krepšys vienai ar kelioms magnetinėms lentoms, magnetų rinkiniams 
ir teleskopiniam stovui transportuoti. 

Matmenys ir svoris:
     Didelei lentai: 100 x 80 x 10 cm.; 1,5 kg. 
     Mažai lentai: 65 x 50 x 3 cm.; 0,75 kg.

mažai lentai   DBAG002
didelei lentai  DBAG001

maža lenta  144,40 €
didelė lenta 277,70 €

Magnetinė vienpusė lenta

Vienpusė magnetinė lenta su žmogaus kūno atvaizdu, naudojama mokomiesiems 
magnetų rinkiniams demonstruoti.  Kabinama ant sienos arba pastatoma ant 
stovo-molberto. Tinka šiems rinkiniams demons-
truoti: rūkymo ir alkoholio žala, maistas ir mityba, mergaičių lytinis brendimas, 
berniukų lytinis brendimas, socialinė ir emocinė sveikata.

Matmenys:
     Didėlė lenta: 90 x 60 cm
     Maža lenta:  60 x 45 cm  

Atskirai galima užsakyti teleskopinį stovą – 
molbertą bei transportavimo krepšį.  

maža lenta DBOD103 
didelė lenta DBOD103
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Paauglės krūties modelis 

Šis kūno spalvos modelis sukurtas specialiai 
paaugliams ir moko apie krūties vėžio nustatymo 
svarbą. Apčiuopiant įvairių dydžių modelyje esančius 
gumbelius, tai atlikti daug paprasčiau. 

26528

126,50 €

3D stendas „ŽIV/AIDS pasekmės“

3D stendas paaiškina ir vaizdžiai parodo ŽIV/AIDS pasek-
mes žmogaus organizmui. Kiekviena rankomis piešta 
detalė vaizduoja po vieną iš pagrindinių ŽIV/AIDS pa-
darinių. Aprašai stende pateikiami lietuvių kalba.                     
                                                                                                         

Matmenys: 71 x 69 cm. 

79647-1

525,70 €

3D Lytiškai plintančių ligų 
pasekmių modelis

3D stendas padeda suprasti, kokios lytiškai plintančių 
ligų (LPL) pasekmės žmogaus organizmui: negimdinis 
nėštumas, gimdos kaklelio vėžys, smegenų infekcija ir 
kt. Kiekviena rankomis piešta detalė vaizduoja po vieną 
iš pagrindinių LPL padarinių. Tekstinė informacija mode-
lyje pateikta lietuvių kalba.

Matmenys: 71 x 69 cm.   

79634-1

525,70 €

3D modelis pristato plačią kontraceptikų įvairovę at-
skleidžiant kiekvienos kontracepcijos rūšies privalu-
mus, trūkumus bei patikimumą (anglų k.).

rinkinyje: stendas su organinio stiklo dangčiu, du 
stoveliai ir informatyvi 
padalomoji medžiaga (anglų k.).

Matmenys: 74 x 51 cm. 

Kūdikio simuliatorius „Pasiruošęs tėvystei ar ne?“

Šis kūdikio simuliatorius veiksmingai parodo, kad vaikų auklėjimas reikalauja daug 
pastangų ir laiko. Naujagimio dydžio manekenas siūlo įvairius programų parametrus, 
simuliuojami įvairūs kūdikio poreikiai, kuriems reikalingas nedelsiamas atsakas, 
moko vaiko priežiūros patirties ir kaip išvengti sužalojimų ar mirties. 

Funkcijos:
     Verkimas, gugavimas, atsirūgimas
     Imituoja realius kūdikio poreikius pagal tris nustatytas programas
     Valdymo dėžutė fiksuoja piktnaudžiavimą, paniką ar klastojimą

53601

578,00 €

Kontracepcijos vadovas

452,70 €

rinkinyje: valdymo dėžutė, uždavinių rinkinys dalyviams ir atsakymai mokytojui, sauskel-
nės, 9V baterija, instrukcija. Ūgis - 51 cm. Svoris – 2,5 kg. Be drabužių.

LYTIŠKUMO UGDYMAS 5

79256
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pIRMOSIOS pAGALBOS MOKYMO pRIEMONĖS 6

Tikroviškas pirmosios pagal-
bos manekenas suteikia rea-
lius ir prieinamus mokymus. 

ypatybės: tikroviškas galvos 
pakreipimas, imituojamas 
krūtinės pakilimas, apčiuo-
piami orientyrai ir kardinė 
rankų pasidėjimo vieta.

Suaugusio žmogaus manekenų 
komplektas 56047

679,20€

Tikroviškas pirmosios pagalbos 
manekenas suteikia realius ir 
prieinamus mokymus. 

ypatybės: tikroviškas galvos 
pakreipimas, imituojamas 
krūtinės pakilimas, apčiuo-
piami orientyrai ir kardinė ran-
kų pasidėjimo vieta. 

Matmenys: ilgis – 51 cm. 

Ekonomiškas suaugusiojo 
manekenas 56046

186,10 €

rinkinyje: 4 vnt manekenų, 100 vnt vienkartinių veido 
apsaugos/plaučių sistemų, instrukcija.     

Gaivinimo manekenas „Brayden“

Tai pirmasis efektyvus manekenas, kuris suteikia momentinį grįžtamąjį ryšį gaivinimo 
metu, leidžia vartotojams vizualizuoti, kaip gaivinimas įtakoja koronarinę ir smegenų krau-
jo tėkmę. Šis naujas ir novatoriškas bruožas išskiria „Brayden“ manekeną iš kitų, šiuo metu 
galimų įsigyti rinkoje, ir yra plačiai naudojamas tarp pirmaujančių klinikų ir specialistų per 
pirmos pagalbos teikimo mokymus. Manekenas yra suderinamas su defibriliatoriumi, gali 
būti su baltos arba raudonos spalvos indikaciniu apšvietimu.

rinkinyje: manekenas, 2 veidai, 2 plaučių maišeliai, 10 veido apsaugų, transportavimo krepšys.

Matmenys: manekeno ilgis - 59 cm, svoris - 3,1 kg. 

IM13

478,00 €

213,00 €

Pirmosios pagalbos suteikimo treniruoklis „Bilis“

Modelis yra anatomiškai tikslus ir pasižymi tikrovišku galvos pakreipimu kvėpavi-
mo takų atvėrimui. Galima atlikti kvėpavimo pratimus „burna - burna“ arba „bur-
na - nosis“. Atliekant plaučių ventiliaciją, krūtinė pakyla ir nusileidžia. Keičiant 
manekeno viduje esančias spyruokles, galima treniruotis, kaip suteikti pirmąją 
pagalbą tiek suaugusiajam, tiek vaikui. 

rinkinyje: modelis, papildoma spyruoklė vaiko šir-dies masažui, 5 suaugusiojo 
plaučių maišeliai, 5 vaiko plaučių maišeliai, papildoma kaukė ir vidinė galvutė, 
dezinfekcinis skystis, transportavimo krepšys.

Matmenys: 60,5 x 35,5 x 19 cm, svoris - 3,96 kg.

1012793
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pIRMOSIOS pAGALBOS MOKYMO pRIEMONĖS 6
Žaizdų imitacinis rinkinys

Rinkinį sudaro įvairių kraujuojančių ir nekraujuojančių žaizdų muliažai. Gali būti 
naudojamas kaip priedas prie manekeno.

rinkinyje: kraujuojančios žaizdos - su rezervuaro maišeliais bei su surinkimo pom-
pa (žaizda krūtinės ląstoje, plėštinė dilbio žaizda, blauzdos žaizda, šlaunikaulio ir 
blauzdikaulio lūžiai ir kt.) ir nekraujuojančios žaizdos
 (2-o ir 3-io laipsnio dilbio ir kt. dalių nudegimai).

1005712

996,60 €

Nukentėjusiojo gabenimo lenta su 
galvos imobilizatoriumi

Nukentėjusiojo gabenimo lenta, komplektuojama su 3 
užsegamais diržais paciento imobilizavimui, ir galvos imo-
bilizatorius - universalus, tinkantis bet kokiems neštu-
vams. Taip pat gali būti naudojama žmogaus saugos 
pamokose mokant kaip suteikti pirmąją pagalbą.  

Svoris: svoris 9 kg., 
maksimali apkrova 200 kg

BAR025/FER001

352,30 €

Nugaros įtvaras

Šis įtvaras pasižymi vertikaliu sutvirtinimu ir horizon-
taliu lankstumu ypač svarbiu saugiam išlaisvinimui bei 
greitam stuburo imobilizavimu. Gaminio danga paga-
minta iš tvirto nailono, padengto vinilu, kuris užtikrina 
paviršiaus vientisumą. Gali būti naudojama žmogaus 
saugos pamokose mokant mokinius kaip suteikti 
pirmąją pagalbą. 

09.8006

231,00 €

Motociklininko šalmas

Standartinis apsauginis šalmas motorinių transporto priemonių vairuotojams. Priemonė taip 
pat gali būti naudojama žmogaus saugos pamokose kaip galvos traumų prevencinė priemonė. 

Svoris: 1450 g. (+/- 50 g.)

Nuotrauka nebūtinai atitinka realaus šalmo išvaizdą ir ornamentą. 

V190

50,70 €

Atspringdinimo modelis moko, kaip teisingai atlikti Heimlicho manevrą be 
manekeno pagalbos. Liemenė yra su paminkštinimu nugaroje (tarpumentės 
manevrui) ir su imituojama pūsle priekyje (Heimlicho manevrui). Naudoja-
ma stovint ar sėdint ant grindų. Užsidėjęs liemenę žmogus, gali pabandyti 
atlikti veiksmą ir pats be partnerio pagalbos.

rinkinyje: liemenė ir dešimt papildomų
kištukų, išsamus vadovas.

vaikiškas dydis  163,80 €
suaugusiojo dydis 208,90 €

Liemenė Heimlicho manevro 
(atspringdinimo) mokymams

vaikiškas dydis  85129CH
suaugusiojo dydis 85129S
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FIzINIS AKTYVUMAS 7

Demonstracinė figūra „Svorio 
kėlimo poveikis stuburui“
Modelis grafiškai parodo teisingo ir neteisingo kėli-
mo metodų poveikį stuburui. Figūra pakelia svorį iš 
vienos pozicijos (yra 2 pozicijos) - jei tai teisinga kėli-
mo technika, stuburas išlieka tinkamame lygmenyje,  
jei naudojama neteisinga technika - stuburo slanks-
teliai išsikreipia. Parduodamas ant stovo su teisingo 
/ neteisingo kėlimo iliustracijomis.

rinkinyje: demonstracinė figūra su stovu, teisingo ir 
neteisingo kėlimo iliustracijos.

Matmenys: 28 x 21 x 21, 5 cm., 
svoris – 1, 4 kg.

1005101

367,80 €

Antsvorį imituojanti 
liemenė

Demonstruoja papildomo svorio poveikį žmogaus 
kūnui. Liemenė atrodo ir juntama kaip kūno riebalų 
perteklius, kas leidžia patirti papildomą svorį ir judė-
jimo ribotumą susijusį su nutukimu. Tinka paskaitoms 
apie sveikos mitybos įpročius, fizinio aktyvumo svarbą.                                                                           
Galimi du dydžiai: vaikiškas (su 6, 8 kg papildomo svo-
rio) ir suaugusiųjų (su 9 kg papildomo svorio). 

vaikiškas dydis  428,70 €
suaugusio dydis 455,20 €

vaikiškas dydis 26004
suaugusio dydis 26003

Pirmosios pagalbos rinkinys

Įmonės pirmosios pagalbos rinkinys - vaistinėlė, skir-
tas įstaigoms, organizacijoms. Vaistinėlės sudėtis pat-
virtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-
tro 2003m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450.

VIP-129

16,50 €

Kaklo įtvaras

Kaklo įtvaras taip pat gali būti naudojama žmogaus 
saugos pamokose mokant mokinius kaip suteikti 
pirmąją pagalbą. Standartinio, reguliuojamo dydžio.

503

33,30 €

Žaidimas „Apsauginio šalmo svarba“
Žaidimas skirtas parodyti vaikams, kodėl būtina apsaugoti galvą nuo galimų 
traumų ir kodėl kiekvieną kartą važiuojant dviračiu, čiuožiant riedlente ir t.t., 
reikia segėti apsauginį galvos šalmą.

rinkinyje: du galvų modeliai - viena su šalmu, kita be šalmo, 
60 žaidimo kortelių, kilimėlis, 100 plastikinių maišelių ir 
veiksmų vadovas.

75023

247,80 €
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Modelių rinkinys „Riebalų gumulėlis 
ir raumenų masė “ (4 modeliai)

Demonstracinė priemonė riebalų ir raumenų skirtu-
mams parodyti. Puiki priemonė diskusijai apie sveiką 
mitybą, fizinį aktyvumą. 

rinkinyje: po 0, 5 kg ir po 2,3 kg riebalų gumulėlio ir 
raumenų masės modelius.

26040

367,00 €

Raumenų modelių rinkinys

Modelis iliustruoja mankštos naudą - atrodo ir juntamas 
kaip 0,5 kg. ir 2,3 kg. grupė raumenų kol mankštinama.

rinkinyje: dviejų svorių modeliai bei transportavimo 
krepšys.

M26006LT

160,90 €

Riebalų dalių rinkinys

Modeliai pagaminti iš BIOLIKE 2™ medžiagos, tikroviškai 
atkartojančios kūno riebalų išvaizdą ir jutimą. Priemonė, 
demonstruojanti mankštos ir taisyklingos mitybos svar-
bą.

rinkinyje: 0, 5 kg ir 2, 3 kg modeliai, 
aprašai lietuvių kalba.

M26018LT

158,60 €

Riebalų ringės

Šie modeliai atrodo, juntami, sveria ir panašūs apimtimi 
į riebalų sluoksnį. Skirti riebalų kaupimuisi demonstruo-
ti, diskusijai apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą.

rinkinyje: 0,5 kg ir 2,3 kg riebalų
ritiniai, aprašai lietuvių kalba. 

M27032LT

142,50 €

Raumenų masės modelių rinkinys

Šie modeliai savo išvaizda, tekstūra ir tankiu atkartoja tikrus 0,5 kg ir 
2,3 kg svorio raumenis.

26038

164,40 €

 FIzINIS AKTYVUMAS 7
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3D stendas „Pasyvaus gyvenimo būdo pasekmės“

Šis 3 D stendas vaizdžiai parodo neigiamas pasyvaus gyvenimo būdo pasekmes 
sveikatai. Sulankstomas į patogų lagaminą, rankomis pieštais modeliais, su aprašais 
apie kiekvieną pasekmę lietuvių kalba.  

Matmenys: 71 x 69 cm.

79621

512,10 €

Žaidimas „Pasiruošk, mesk ir 
pradėk“

Žaidimas skatinantis vaikų fizinį aktyvumą. Žaidimo eiga: 
vaikai pasirenka po kilimėlį, meta vieną kubą pratimo nus-
tatymui ir antrą kubą – pratimo skaičiaus atlikimui. Trečia-
sis kubas yra su kilimėlių spalvomis. Išmetus trečiąjį kubą, 
nustatoma, kuris vaikas turės atlikti pratimus.   

rinkinyje: 25 penkių spalvų apskriti putų kilimėliai, 3 
pripučiami kubai (12 cm), instrukcija. 

31025

47,30 €

Žaidimas „Vilkelis“ - pagrįstas „Mindfulness“ metodika

Žaidimas, skirtas vaikų psichinei ir fizinei sveikatai gerinti, išbandant įvairias technikas ir atliekant atsipalaidavimo 
ir savimonės pratimus.  Žaidime yra 36 „mindfulness“  veiklos, apimančios su gamta, kultūra, gyvūnais, įpročiais ir 
kasdienėmis situacijomis susijusias temas. „MindfulKids“ skaitmeninėje bibliotekoje esantys žaidimai, pagrįsti nau-
jausiomis tendencijomis ir metodikomis. Išnaudokite platformoje esančių nemokamų žaidimų potencialą ir patirtį 
su daugybe fizinių, skaitmeninių ir interaktyvių sprendimų. 

pagrindinės temos: sąmoningas kvėpavimas, raumenų atsipalaidavimas, joga ir meditacija.

rinkinyje: vilkelis, 6 pastikiniai diskai, skaitmeninis turinys. 
Matmenys: aukštis - 50 cm, Ø 40 cm.

31898M

NAuJA!

Modelis „Svoris trukdo“ 

Demonstruoja papildomo svorio poveikį žmogaus 
kūnui ir patiriama, kaip riebalų perteklius kasdienes 
užduotis (batų raištelių užrišimas, pasikėlimas nuo 
grindų ir kt.) gali padaryti daug sudėtingesnėmis.

rinkinyje: 1,8 kg ir 0,9 kg stori paminkštinimai, aprašas.

76140

278,20 €

3 - 6 
klasei

86,50 €
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IDance fizinio aktyvumo sistema *

IDance fizinio aktyvumo sistema apjungia žaidimą ir šokį, taip skatindama fizinį aktyvumą. Tyrimais yra įrodyta, 
kad aktyvūs vaizdo žaidimai motyvuoja judėti ypač tuos, kurie praleidžia daug laiko žaisdami sėdimus žaidimus.

nauda: apima balanso pratimus, gerina reakcijos laiką, ištvermę, koordinaciją ir greitį, atlieka prevencinį poveikį 
kvėpavimo takų infekcijų bei viršsvorio atsiradimui, teigiamai veikia emocinius ir socialinius aspektus.

savybės:

     Lengvos, tvirtos platformos
     Pritaikyta nuo 4 iki 32 dalyvių                                                                                                                                      
     Belaidis duomenų perdavimas                                                                                                                                
     Trys sudėtingumo lygiai                                                                                                                     
     Virš 130 licencijuotų dainų pasirinkimas                                                                                                  
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

sistemą sudaro: belaidžiai kilimėliai (nuo 4 iki 32 vnt), iDance sistemai skirtas kompiuteris, iDance programinė 
įranga (audio ir video), kilimėlių įkrovimo įrenginys.

NAuJA!

Sistema apjungia apšvietimą, jutiklius ir treniravimo-
si programą.

nauda: gerina balansą, reakcijos greitį, tikslumą, 
judrumą, koordinaciją, stabilumą ir laikysenos kon-
trolę, stimuliuoja dėmesį.

savybės:
     4 treniruočių režimai
     Leidžia kurti savo treniruočių sesijas   

Interaktyvios grindys ir sienelė 
„Treniruokis šviesos ir garso ritmu“ *

NAuJA!
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Interaktyvi kardio treniravimosi priemonė.

nauda: išplečia judrumo, jėgos ir ištvermės ribas, ge-
rina reakcijos laiką ir lankstumą, koordinaciją, skatina 
neurologinį vystymąsi, padeda vaikams, turintiems 
dėmesio ir aktyvumo sutrikimus.

savybės:
     Paprasta įdiegti
     Montuojama ant sienos, tinka mažoms erdvėms                                                                                                                                   
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Interaktyvi sienelė 
„Būk greitesnis už šviesą“ *

NAuJA!

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.

Interaktyvios edukacinės grindys  *

Inovatyvi priemonė, skirta lavinti vaikų judesių koordinavimą, reakciją bei loginį mąstymą. Interaktyvių grindų 
pagalba bus lavinami ne tik vaikų judesiai, bet ir matematiniai sugebėjimai, vaikai turės galimybę susipažinti su 
abėcėle, planetomis, rinkti miško gėrybes arba tiesiog žaisti smagius žaidimus tokius, kaip futbolas arba boulin-
gas, neišėję iš ugdymo įstaigos patalpų. Tinka vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.

rinkinyje:
     52 interaktyvūs žaidimai: sensoriniai, skaičiavimo, pasaulio pažinimo ir t.t. 
     Žaidimų rinkinį galima papildyti, įsigyjant daugiau žaidimų
     Žaidimo pavyzdžių scenarijai - pritaikymas ugdymo veikloms  

NAuJA!

Laipynė - geležinkelis „Šok, lipk, ropok“* 

Vysto judėjimo įgūdžius, judrumą, pusiausvyrą, koordinaciją, ištver-
mę, greitį ir geresnę laikyseną.

savybės:
     Lengvai sumontuojama ir išmontuojama
     Galima susikomplektuoti pagal sudėtingumo poreikį - gali būti 
       mažesnė/didesnė
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

NAuJA!
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Interaktyvios lentos SMART *

Profesionalus montavimas, 
visos reikiamos medžiagos 
ir kabeliai.

Plačiosios optikos pasaulinio 
lyderio „Epson“ projektorius su 
36 mėnesių projektoriaus ir
36 mėnesių lempos garantija.

Visiškai saugi technologija,
net pragręžus skylę 
paviršiuje interaktyvioji lenta 
veiks.

„Mozabook“ programinė  
įranga komplekte. 

60 mėnesių
interaktyviosios
lentos garantija
(600 ir 800 serijos).

77 ir 87 colių
įstrižainės.

Išmanusis rašiklių dėklas
(600 ir 800 serijos).

Naujausia SMART
„Notebook“ programinė
įranga komplekte
ir nemokamas 
prisijungimas prie 
lietuviškų pamokų
duomenų bazės adresu
www.ismaniklase.lt.

Visa garantinė
ir pogarantinė
priežiūra
atliekama
darbo vietoje.

400

600

800

77” (195 cm)

77” (195 cm)
87” (221 cm)

77” (195 cm)
87” (221 cm)

Be rašiklių atpažinimo

Su valdymo mygtukais ir
pagrindinių funkcijų
pasirinkimu ant jo

Visiškai automatiškai (be jokių 
meniu pasirinkčių) atpažįstantis
paimtą įrankį

„SMART Notebook“

„SMART Notebook“

„SMART Notebook“

Komplekte

Komplekte

Komplekte

1

2

4

Komplekte

Komplekte

Komplekte

Serija Galimi dydžiai
(įstrižainė) 

Rašiklių dėklas Prisilietimų skaičius
vienu metu

Programinė įranga
komplekte

Apmokymai
Nemokamas prisijungimas

prie lietuviškų
pamokų bazės

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.
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Naujausi interaktyvieji ekranai SMART *

SMART
MX

65 coliai
(164 cm)

75 coliai
(188 cm)

86 coliai
(215 cm)

4 K
(3 840 x
2 160)

10
SMART
„Notebook“
„Mozabook“

Priemonės (rašikliai,
trintukas ir pirštas)
automatiškai
atpažįstamos
visose programose

Komplekte

Serija Galimi dydžiai
(įstrižainė) 

Raiška
(tikroji)

Automatinis priemonių
atpažinimas

Jutiklinių taškų
skaičius

Komplektuojama
programinė įranga

Nemokamas prisijun-
gimas prie lietuviškų
pamokų bazės

Komplekte

Mokymai

Priemonės automatiškai atpažįstamos visose
programose, naudotojai neapriboti ir vienu 
metu galima atlikti visus veiksmus (rašyti 
rašikliu, trinti trintuku, objektus valdyti pirštu).

Visa garantinė ir
pogarantinė priežiūra
atliekama darbo vietoje.

Naujausia SMART „Notebook“ 
programinė įranga komplekte ir 
nemokamas prisijungimas prie
lietuviškų pamokų duomenų 
bazės adresu www.ismaniklase.lt.

„Mozabook“
programinė įranga
komplekte. 

60 mėnesių
visų ekrano
dalių garantija.

Įmontuoti
garsiakalbiai.

65, 75 ir 86
colių įstrižainė.

Integruotas modulis 
leidžia pagrindinius 
veiksmus atlikti net 
neprijungus kompiu-
terio – baltos lentos 
režimas, galimybė 
transliuoti vaizdą iš 
mobiliųjų įrenginių, 
dokumentų žiūryklė, 
interneto naršyklė 
ir t. t.

Profesionalus
montavimas,
visos reikiamos
medžiagos ir
kabeliai.

Interaktyvios edukacinės grindys  *

Inovatyvi priemonė, skirta lavinti vaikų judesių koordinavimą, reak-
ciją bei loginį mąstymą. Interaktyvių grindų pagalba bus lavinami ne 
tik vaikų judesiai, bet ir matematiniai sugebėjimai, vaikai turės gali-
mybę susipažinti su abėcėle, planetomis, rinkti miško gėrybes arba 
tiesiog žaisti smagius žaidimus, tokius kaip futbolas arba boulingas, 
neišėję iš ugdymo įstaigos patalpų. Ši priemonė taip pat puikiai tinka 
vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.       
                                                                                                                                                      

rinkinyje:                                                                                                                                        
     52 interaktyvūs žaidimai: sensoriniai, skaičiavimo, pasaulio paži-
      nimo ir t.t. Žaidimų rinkinį galima papildyti, įsigyjant daugiau žai-
      dimų. 
     Žaidimo pavyzdžių scenarijai - pritaikymas ugdymo veikloms 
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Interaktyvusis stalas  *

Jau seniai žinoma, kad mokymasis žaidžiant yra efektyviausias būdas įgyti žinių. Interaktyvusis stalas – viena iš 
veiksmingiausių priemonių, padedančių mokytis žaidžiant. Jis lengvai vaikus įtraukia į žaidimų pagrindu pareng-
tas įvairias mokymosi užduotis – netgi tuos, kuriems sudominti reikia daugiau pastangų.

Elektrinis aukščio ir posvyrio 
kampo reguliavimas

Nuo 32 iki 65 colių 
įstrižainės modeliai.

Galima rinktis korpuso 
spalvą iš 7 galimų 
variantų.

Nuo smūgių 
ir pažeidimų 
apsaugotas 
paviršius.

Programinė įranga ir 
interaktyviosios 
užduotys komplekte.

Visa įranga viename 
korpuse, nėra jokių 
jungčių.

3D klasės mokomieji objektai *

3D objektai padeda įsisavinti ir suprasti pateikiamą informaciją daug greičiau ir efektyviau. Sukuriamas įspūdis 
nepalieka nė vieno abejingo bei įtraukia net mažiausiai motyvuotus mokinius.

3D objektų sprendimas atitinka Lietuvos mokyklose dėstomų dalykų programas, apima įvairias mokymosi sritis, 
pradedant pradinių ir baigiant specialiųjų poreikių programas:

Europoje 7-iose šalyse atliktas plataus masto tyrimas parodė, kad naudojant 3D objektus:

     Po pamokos įsisavinama 86 procentai informacijos 
        (be 3D tik 56 procentai) 
     Testų rezultatai yra 17 procentų geresni
     100 procentų mokytojų sutinka, kad 3D objektų naudojimas 
         padeda įsisavinti pateikiamą informaciją
     100 procentų mokytojų sutinka, kad vaikai naudojant 3D
        objektus supranta ir suranda naujų dalykų

     Chemija
     Biologija
     Matematika
     Pradinių klasių objektų rinkiniai
     Anglų kalba
     Specialieji poreikiai
     Sensorika  
                                                                                                                                             

Visi  objektai veikia tiek su aktyvia, tiek su pasyvia 3D technologija.

     100 procentų mokytojų sutiko, kad 3D objektų naudojimas
        įtraukia mokinius ir jie skiria visą savo dėmesį dėstomam 
        dalykui
     84 procentai mokinių visiškai sutinka, kad 3D objektų 
        naudojimas padidina galimybes suprasti ir išmokti
     70 procentų mokytojų pastebėjo, kad mokinių elgesys
        buvo daug drausmingesnis 3D pamokų metu       
                    

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.
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* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.

3+
amžius

Priemonė žaismingam programavimo pagrindų mokymui-
si, sukurta vadovaujantis Montessori pedagogine meto-
dika. Programavimo mokymasis sujungiamas su žaidimu. 
Žaidžiant ugdomas loginis mąstymas ir priežasčių bei 
pasekmių suvokimas per kūrybiškumą.

rinkinyje: robotukas „Kubiukas“, programavimo lenta, kili-
mėlis „Pasaulis“, istorijų knygelė (anglų k.), 16 sekos ele-
mentų. Prisijungimas per bluetooth. Papildomai reikalin-
ga: 6 AA maitinimo elementai.

Rinkinį galima papildyti įsigyjant skirtingų tematikų kili-
mėlių „Didmiestis”, „Knibždanti pelkė”, „Kosmosas”, “Po-
liarinė ekspedicija”, „Senovės Egiptas”, „Žydrasis vande-
nynas“.

290,00 €

Programavimo robotukas 
„Kubiukas“ 001B

Kilimėlis „Knibždanti pelkė“  012A 44,30 € 

Kilimėlis „Didmiestis” robotui 010A 44,30 € 

Kilimėlis „Kosmosas“  008A 44,30 € 

Kilimėlis „Poliarinė ekspedicija“ 011A 44,30 € 

Kilimėlis „Senovės Egiptas“ 007A 44,30 € 

Kilimėlis „Žydrasis vandenynas“ 009A 44,30 € 

Kilimėliai robotukui „Kubiukas“ 

1 - 4
klasei

Edukacinis žaidimas sujungia realųjį ir vir-
tualųjį pasaulius ir taip sėkmingai formuoja 
mokinių analitinį, loginį ir IT mąstymą.

Lietuviška programinė įranga, lietu-
viškos (ir angliškos) kortelės.

Ypač paprastai valdomas ir 
labai įtraukus mokiniams.

Išbandytas ir puikių įvertinimų su-
laukęs iš bandomųjų mokyklų 
projekte „Informatika pradiniame 
ugdyme“.

Sėkmingai naudojamas jau dau-
giau nei 50 pasaulio valstybių 
pradinukų IT ugdyme.

„Scottie GO“ edukacinis programavimo žaidimas *
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Mokomasis elektronikos rinkinys - Elektrinės grandinės MOK2

Šis rinkinys sukurtas pagal mokomąją knygą „Elektronika – elektrinės grandinės“. Mokiniai galės maketuoti projek-
tus, kurių dėka detaliai susipažins su elektronikos grandinių ir grandynų pagrindais, jų panaudojimo galimybėmis.

rinkinyje:

     Rezistoriai (po 5 vnt - 120 Ω, 220 Ω, 470 Ω, 1 kΩ, 1,5 kΩ,
       2,2 kΩ, 3,3 kΩ, 10 kΩ, 15 kΩ, 100 kΩ, 330 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ)
     Potenciometrai (1 kΩ, 50 kΩ, 1 MΩ, 2 x 100kΩ)
     Keramikiniai kondensatoriai (2 x 39 pF, 4 x 0,01 μF,  4 x 0,1 μF)
     Elektroniniai kondensatoriai (po 4 vnt - 1 μF 63V, 4,7 μF  
       16V, 10μF 16V, 47 μF 16V, po 2 vnt - 100 μF 16V, 2200 μF 16V)
     Diodas (4 x 1N4001)
     Difuziniai šviesos diodai LED (po 3 vnt - 5mm geltoni,
       5mm žali, 5mm raudoni, 2 x 10mm raudoni)
     Skaidrūs šviesos diodai LED (2 x 5mm mėlyni)
     2 fotorezistoriai

     4 tranzistoriai BC547C
     Integriniai grandynai (2 x NE555, 1 x C4017)
     Garsiakalbis 8 Ω
     Garsinis signalizatorius
     6 mygtukai 35,00 €

5+
klasė

5 - 12
klasei

Edukacinis robotas - humanoidas „EdBot“ *

 Supranta visas edukacijai naudoja-
mas programavimo kalbas: „Scratch“, 
„Python“, Javascript, C++.

Leidžia visai klasei 
dirbti vienu metu.

Dvejus metus iš eilės laimėjo geriau-
sio roboto apdovanojimą didžiausio-
je tarptautinėje edukacinių spren-
dimų parodoje BETT.

Valdomi varikliai, IR jutiklis, 
prisilietimo jutiklis, šviesos di-
odų jutiklis leis įdomiai ir kūry-
biškai išnaudoti roboto suteikia-
mas galimybes.

Metodinė medžiaga ir mokymai moky-
tojams leis sėkmingai išnaudoti visas 
roboto suteikiamas galimybes.

16 autonomiškai kontroliuojamų va-
riklių ir šviesos diodų lempučių, ats-
tumo jutiklis, visa judesių paletė 
leis roboto programavimą paversti 
įdomiu iššūkiu bet kokio amžiaus 
mokiniams.

Galima surinkti daugiau 
nei 20 skirtingų robotų.

70,00 €

Rinkinys skirtas susipažinti su Arduino elektronika ir programavimu. Vaikų laukia kelionė per 
17 išmaniųjų grandinių, kurias išbandę įvaldys Arduino mikrovaldiklio galias, mokės kurti 
interaktyvius ir nuotaikingus projektus.

rinkinyje: Arduino mikrovaldiklis, maketo plokštė, jungiamieji laidai, USB kabelis 
mikrovaldiklio jungimas, energijos šaltinio prijungimo laidas, daugiau kaip 70 elektronikos 
komponentų ir prietaisų.

Mokomasis elektronikos rinkinys „Išmaniosios grandinės su Arduino“ MOK1

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.
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Arduino Uno Startinis rinkinys K000007

Rinkinys suteikia pagrindines žinias ir priemones, kurių dėka gali atrasti savo vidinį genijų ir ugdyti kūrybiš-
kumą. Startinį rinkinį sudaro 15 lengvų projektų, kurie parodo kaip naudotis Arduino.    

rinkinyje:

     Arduino projektų knyga
     Arduino Uno mikrovaldiklis rev. 3
     USB laidas
     Maketavimo plokštė           
     Lengvai surenkama medinė bazė
     9V baterijos laikiklis
     70 Maketavimo laidų
     2 C formos maketavimo laidai
     6 Fotovaržos
     3 Potenciometrai 10K Ohm
     10 Mygtukų                
     Temperatūros daviklis
     Pakreipimo jutiklis
     LCD ekranas (16x2)
     29 skirtingų rūšių šviesos diodai LED
     Mažas DC variklis 6/9V

     Mažas servo variklis
     Pjezo kapsulė
     H-bridge variklių valdiklis
     2 Optronai
     5 Tranzistoriai
     2 Mosfet tranzistoriai
     5 Kondensatoriai 100nF, 3 Kondensatoriai 100 µF, 
     5 Kondensatoriai 100pF
     5 Diodai
     3 Permatomi geliai
     1 M Smeigtukas (40x1)
     20 vnt. varža 220 Ohm, 5 vnt. varža 560 Ohm, 5 vnt. varža
      1K Ohm, 5 vnt. varža 7K Ohm, 20 vnt. varža 10K Ohm, 5 vnt.
      varža 1M Ohm, 5 vnt. varža 10M Ohm

98,00 €

5+
klasė

55,00 €

rinkinyje: 
     Arduino Uno R3
     Maxi maketavimo plokštelė
     30 vnt  5 mm Led diodų
     RGB diodas
     200 vnt rezistorių rinkinys 
     5 NPN tranzistoriai BC547 
     Analoginis temperaturos jutiklis LM35
     Fotorezistorius
     5 mygtukai
     5 potenciometrai 10K 

     74HC595 registras
     PCF8574N ekspanderis
     Skambutis
     65 laidai maketavimo plokštei
     DHT11 temperatūros ir dregmės jutiklis
     LCD ekranas (16x2)
     Valdiklis L293D
     DC Variklis
     USB laidas (1,8 m)
     Plastikinė dežutė

Arduino Uno Rinkinys V1 AN-03798

UNO Rinkinys Pažengusiam
rinkinyje:

     Arduino UNO R3 mikrokompiuteris
     USB laidas
     Praplėtimo plokštė
     Mini maketavimo plokštė
     5V žingsninis variklis
     Žingsninių variklių valdiklis (2003)
     15 skirtingų spalvų LED diodai
     2 Vibracijos jutikliai
     Ugnies jutiklis
     LM35 temperatūros jutiklis
     IR imtuvas  
     LCD ekranas (16x2)
     7 segmentų LED modulis   
     4 skaičių 7 segmentų LED modulis
     3 Fotovaržos
     4 Mygtukų dangteliai

KIT01

     4 Mygtukai
     Reguliuojamas potenciometras
     Pasyvinis ir aktyvus skambučiai
     Maxi maketavimo plokštelė
     Nuotolinio valdymo pultelis
     9G servo variklis
     Komponentų dėžutė
     M-M maketavimo laidai
     1 x 220 Ohm varža
     1 x 8*8 dot matrica
     1 x IC 74HC595
     Baterijų laikliklis
     1K varžos kištukas
     10K varžos kištukas
     2.54mm 40 kaiščių kontaktų juosta

45,00 €
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BBC micro:bit rinkinyje visos reikiamos sudedamosios dalys, kurios leidžia mėgautis BBC 
micro:bit STEM grupėse, kodavimo klubuose, pamokose.

rinkinyje: 
     10 x BBC micro:bits kompiuterių
     10 x USB kabelių
     10 x baterijų laikiklių
     20 x AAA baterijų 229,90 €

BBC Micro:bit rinkinys klasei MB224

Šis modelis išsiskiria greitesniu procesoriumi – Broadcom BCM2837B0, keturių branduolių, 
64-bitų ARM-8 Cortex-A53 1,4 GHz dažnio. Mikrokompiuteris turi integruotą WiFi 2,4 GHz i 5 
GHz, Bluetooth 4,2 / BLE, Gigabit Ethernet portą, palaikantį iki 300 Mb/s greitį bei PoE maiti-
nimo galimybę naudojant priedėlį. Visa kita techninė specifikacija yra identiška Pi 3 B mode-
liui: 4x USB lizdai, 40 GPIO, microUSB kortelės lizdas, DSI ir CSI jungtys.

52,90 €

Raspberry Pi 3 B+ AN-11142

rinkinyje:
     Raspberry PI 3 B+
     Farnell dėžutė
     Maitinimo blokas 5V 2,5A
     16 GB microSD kortelė su NOOBS programine įranga
     HDMI 1.4 laidas - 1m
     UTP 5e kabelis - 1m

AN-11221

90,00 €

Raspberry Pi 3 B+ Rinkinys + 16GB microSD kortelė su NOOBS
programine įranga

Rinkinys skirtas supažindinti su elektronikos bei programavimo pagrindais, konstruojant  5 projek-
tus iš knygos „Išmaniosios grandinės su Arduino“, kurią nemokamai galima parsisiųsti PDF formatu.

rinkinyje:
     UNO R3 mikrovaldiklis
     20 T-T maketavimo laidai
     USB laidas
     Midi maketavimo plokštė
     5 x 3 spalvų LED diodai 20,00 €

     Po 10 x varža 220 Ohm, varža 1K, varža 10K, varža 100K
     2 Fotovaržos 5516
     6 Mygtukai
     9V baterijų jungtis
     40 kaiščių kontaktų juosta

AN0315
Mokomasis elektronikos rinkinys „Išmaniosios Grandinės su ATmega328P 
Mikrovaldikliu“

BBC Micro:bit yra kišenėje telpantis kompiuteris, kurį programuodami, derindami ir valdy-
dami galite realizuoti savo idėjas, kurti žaidimus ir programėles. Kiekviena mikrokompiuterio 
LED lemputė, mygtukai, įėjimai ir išėjimai, akselerometras, magnetometras ir Bluetooth Smart 
Technology gali būti individualiai modifikuojami.

rinkinyje: BBC micro:bit, 0.15M USB kabelis, baterijų laikiklis, 2 x AAA baterijos. 25,00 €

BBC Micro:bit startinis rinkinys 5615
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Raspberry Pi Zero W yra vienas mažiausių  mikrokompiuterių rinkoje. Šis modelis turi Broad-
com BCM2835 procesorių, kuris veikia 1 Ghz taktiniu dažniu, taip pat 512 MB RAM atmin-
ties. Mikrovaldiklis turi integruotus WiFi bei Bluetooth modulius, miniHDMI, 40 GPIO, micro 
USB OTG bei micro SD kortelės lizdus. Taip pat yra keturios montavimui skirtos vietos. 

rinkinyje: Raspberry Pi Zero W, Multifunkcinis Raspberry Pi Zero korpusas, MicroUSB maiti-
nimo šaltinis.  

Raspberry Pi Zero W Basic rinkinys AN-08741

Litavimo rinkinys pradedančiajam MAXI MOK6
Rinkinyje rasite visus reikiamus įrankius norint pradėti lituoti:

40,00 €

     Lituoklis 60W
     Lituoklio laikiklis
     Lydmetalio siurbtuvas
     Plokštės laikiklis litavimui su lupa
     Litavimo fliusas - pušų kanifolija (40 g)
     Litavimo fliusas (15 ml)
     Išlitavimo troselis (1,5 m)
     2 Lydmetaliai Sn60Pb40 (1.0 mm)

     2.5% fliuso, kolboje CYNEL 
     Įrankis laidų kirpimui (PLATO 170)
     Įrankis laidų nužievinimui ir kirpimui (OPT LY-108)
     Pincetas
     4 montažinės plokštės 
     Multimetras UNI-T M830 BUZ
     Plastikinė dėžutė

Tai robotas - konstruktorius, valdomas Bluetooth ryšiu, skirtas pradedantiems mokintis robo-
tikos, įgauti praktinės konstravimo, elektronikos ir programavimo patirties, padeda lavinti tech-
nologijų, inžinerijos ir matematikos žinias. Mechaninės mBot dalys yra suderinamos su visa 
Makeblock platforma ir dauguma Lego detalių, o elektroniniai komponentai sukurti remiantis 
Arduino atviro kodo ekosistema. Tai užtikrina, kad mBot turi begalines pritaikymo galimybes.

rinkinyje: 38 montavimo dalys, išsami surinkimo instrukcija. 

Makeblock mBot robotas - konstruktorius 90053

99,00 €

32,00 €

Rinkinys, skirtas elektronikos mokymuisi, konstruojant skirtingus projektus, tarp kurių AM 
radijas, signalizacija, durų skambutis ir kt. 

rinkinyje: daugiau kaip 30 detalių, skirtų virš 100 projektų kūrimui. 
Papildomai reikalinga 2 AA baterijos. 40,00 €

Rinkinys, skirtas elektronikos mokymuisi, konstruojant skirtingus projektus, tarp kurių FM 
radijas, skaitmeninis balso įrašymo įrenginys, AC generatorius, apšvietimo valdymas ir kt.

rinkinyje: daugiau kaip 75 detalės, skirtos virš 500 projektų kūrimui. 
Papildomai reikalinga 4 AA baterijos.

SC-100Eksperimentų rinkinys „Snap Circuits 100-in-1“

Rinkinys, skirtas elektronikos mokymuisi, konstruojant skirtingus projektus, tarp kurių melo 
detektorius, AM radijas, signalizacija, durų skambutis ir kt.                                                       

rinkinyje: daugiau kaip 60 detalių, skirtų virš 100 projektų kūrimui. 
Papildomai reikalinga 4 AA baterijos. 75,00 €

SC-300Eksperimentų rinkinys „Snap Circuits 300-in-1“ 

108,80 €

SC-500Eksperimentų rinkinys “Snap Circuits 500-in-1“ 
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Daugiafunkcinės, ergonomiškos ir modernios klasės baldų sistemos

Galimi įvairūs klasės išplanavimo variantai – legvai stumdomi stalai ir kėdės individualiam ir grupiniam darbui.
 

Dėl konkretaus pasiūlymo kreipkitės įmonės kontaktais.
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Dvivietis mokinio stalas ir 2 kėdės *

Dvivietis reguliuojamo aukščio mokinio stalas su pakoju ir 
2 reguliuojamo aukščio mokinio kėdės su dvigubo lenkimo 
sėdynėle ir pakoju pradinėms bei vyresnėms klasėms.
Stalas ypatingai tvirtos konstrukcijos, ergonomiškas, sau-
gantis mokinio sveikatą, 24 mm storio, apvalintais kampais 
stalviršis. Kėdės dvigubo lenkimo sėdynėlė ir pakojis leidžia 
moksleiviui dirbti bent trijose pozose – rašymo bei dvejo-
se klausymo. Keičiant sėdėjimo pozas, keičiasi aktyviai dir-
bančios raumenų grupės. Tai leidžia pailsėti moksleivio stu-
burui.
Baldai sertifikuoti pagal Lietuvos standartų LST EN 1729-
1:2016 ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016.

Pradinėms klasėms  ŠG-05Nr.2-3-4
Vyresnėms klasėms ŠG-05Nr.5-6-7  

Vienvietis mokinio stalas ir kėdė *

Vienvietis reguliuojamo aukščio mokinio stalas su pakoju ir  
reguliuojamo aukščio mokinio kėdė su dvigubo lenkimo sė-
dynėle ir pakoju pradinėms bei vyresnėms klasėms.
Stalas ypatingai tvirtos konstrukcijos, ergonomiškas, sau-
gantis mokinio sveikatą, 24 mm storio, apvalintais kampais 
stalviršis. Kėdės dvigubo lenkimo sėdynėlė ir pakojis leidžia 
moksleiviui dirbti bent trijose pozose – rašymo bei dvejo-
se klausymo. Keičiant sėdėjimo pozas, keičiasi aktyviai dir-
bančios raumenų grupės. Tai leidžia pailsėti moksleivio stu-
burui.
Baldai sertifikuoti pagal Lietuvos standartų LST EN 1729-
1:2016 ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016.

Pradinėms klasėms  ŠG-05Nr.2-3-4/1
Vyresnėms klasėms  ŠG-05Nr.5-6-7/1    

Dvivietis reguliuojamo aukščio mokinio stalas ir 2 reguliuo-
jamo aukščio mokinio kėdės.
Stalas su postaline lentynėle. 

Dvivietis mokinio stalas ir 2 kėdės * ŠG4+2

Vienvietis mokinio stalas ir kėdė * ŠG-4+1

Vienvietis reguliuojamo aukščio mokinio stalas ir regu-
liuojamo aukščio mokinio kėdė.
Stalas su postaline lentynėle. 
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Skirta laikyti ir įkrauti nuo 20 iki 32 planšetinių kompiuterių. 
Komplektacijoje 4 tvirti krepšeliai, kurie talpina po 5 įrengi-
nius. Be krepšelių galima laikyti ir krauti 32 įrenginius. Su-
derinama su bet kuriuo mobiliu prietaisu, kuriame naudo-
jami įkrovikliai su standartiniais elektros kištukais, įskaitant 
“iPad”, kitus planšetinius kompiuterius ir skaitykles. Mobilus 
vėžimėlis su fiksuojamais ratais. Smūgius absorbuojantys 
bamperiai, apsaugantys patalpos sienas bei inventorių.

Matmenys: 705 x 556 x 1010 mm.    

* Dėl gaminio kainos prašome teirautis atskirai.

Mobili planšetinių kompiuterių saugojimo ir krovimo spinta su krepšeliais *
TabCabby20-32V

Skirta laikyti ir įkrauti 16 iki 15,6” dydžio įrenginius: 
planšetinius,  nešiojamus, „netbook“ ar „chromebook“ 
klasės kompiuterius. Rakinama.

matmenys: 539 x 523 x 1086 mm, skyrių dydžiai: 300 x 
452 x 50 mm.

Galimi ir kiti modeliai.

LYTE16SD 

Mobili įrenginių saugojimo ir krovimo spinta *

Skirta laikyti ir įkrauti 20 iki 14” dydžio įrenginius: planšeti-
nius,  nešiojamus ar „chromebook“ klasės kompiu-
terius. Kabelių skyriuje laidai laikomi kompaktiškai, aiš-
kiai ir tvarkingai. Mobilus vėžimėlis su fiksuojamais ratais. 
Smūgius absorbuojantys bamperiai, apsaugantys patal-
pos sienas bei inventorių.

Matmenys: 626 x 510 x 1180 mm. Maksimalus kraunamo 
įrenginio dydis 350 x 230 x 30 mm. 

Galimi ir kiti modeliai.

UniCabby20H

Stacionari įrenginių saugojimo ir krovimo spinta *
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Mokomosios staklytės „The Cool Tool“ - dėl vaikams nepavojingos konstrukcijos tekini-
mas, pjaustymas, gręžimas ir šlifavimas nuo šiol gali būti tiesiog lengva užduotis!       

Cool Tool modulinės staklytės skirtos naudoti technologijų ir neformalaus ugdymo pamokose medžio ir metalo apdirbimui. 
Mažų gabaritų, saugiai sukonstruotos, lengvai perrenkamos iš vienos paskirties staklyčių į kitą, tinka įvairaus amžiaus vai-
kams. Staklytėse naudojami mažos galios varikliai, nuo maitinimo bloko iki staklyčių atiteka 14V įtampa, dėl to nereikia spe-
cialiai įrengto kabineto.
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STYRO-CUT 3D rinkinys *

STYRO-CUT 3D – naujos rūšies karštos vielos pjovimo staklės, skirtos šiluminiu būdu formuoti polistirenui ir 
panašioms sintetinėms medžiagoms. Su STYRO-CUT 3D įprasta plieninė viela įkaitinama iki 800 °C, todėl galima 
atlikti pjūvį.

privalumai: viela ilgai naudojama, galima suteikti bet kokią formą, naudoti vielą yra daug pigiau.                                                                                                             

rinkinyje: ribotuvas, apvalus pjovimo įrenginys, kampinė užtvara, rankinis pjoviklis. 

9001AA SET

* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.

UNIMAT ML Technics *

Rinkinyje yra visos dalys, reikalingos sukonstruoti vienoms iš šių staklių: metalo tekinimo staklėms, horizontalio-
sioms frezavimo staklėms, vertikaliosioms gręžimo staklėms, medžio tekinimo staklėms, centrinio gręžimo stak-
lėms, elektriniam siaurapjūkliui, šlifavimo staklėms, rankiniam gręžtuvui arba rankiniam šlifuokliui.

rinkinyje: saugus 14 V / 100–240 V maitinimo šaltinis, postūmio mechanizmas su gradacija tiksliam valdymui, 
kaltas, varžtai, surinkimo įrankiai, plieninis spaustuvas, apsauginiai akiniai, medinis staklių padas su šliaužiklio 
fiksatoriais ir 2 maži spaustuvai, metalinė kalto atrama, 10 pjūklo geležčių, saugojimo dėžė.

160 200 EDUB

UNIMAT ML Design & Technology *

Rinkinyje yra visos dalys, reikalingos sukonstruoti vienoms iš šių staklių: medžio tekinimo staklėms, elektriniam 
siaurapjūkliui, šlifavimo staklėms, rankiniam gręžtuvui arba rankiniam šlifuokliui.

rinkinyje: saugus 14 V / 100–240 V maitinimo šaltinis, kaltas, surinkimo įrankiai, atraminis centras, tvirtinimo 
detalės, trijų kumštelių griebtuvas, apsauginiai akiniai, 10 pjūklo geležčių, medinis staklių padas su šliaužiklio 
fiksatoriais ir 2 maži spaustuvai, saugojimo dėžė.

160 150 EDUB

UNIMAT1 Elementary *

Rinkinyje yra visos dalys, reikalingos sukons-
truoti vienoms iš šių staklių: medžio tekini-
mo staklėms, elektriniam siaurapjūkliui, šli-
favimo staklėms, rankiniam grąžtui arba šli-
fuokliui.

rinkinyje: apsauginiai akiniai, atraminis cen-
tras, saugus 14 V / 100–240 V maitinimo 
šaltinis, kaltas, surinkimo įrankiai, metalinė 
kalto atrama, 10 pjūklo geležčių, medinis 
staklių padas su šliaužiklio fiksatoriais ir 2 
maži spaustuvai, saugojimo dėžė.

160 100 EDUB
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Minkštų formų rinkinys „Domino“ **

Su formomis galėsite žaisti domino žaidimą – judėti ir 
mąstyti, mokytis skaičiuoti, naudoti kaip pagrindus at-
sisėsti.

rinkinyje: 28 vnt. minkštų formų su taškais.

Matmenys: 40 x 20 x 3 cm.

008729

210,00 €

Minkštų formų komplektas 
„Akmenys“ **

Minkštų penkiakampių formų komplektą galima dėlioti 
kaip takelį ar kaip įvairaus aukščio lygių salelę kampe. 

rinkinyje: įvairaus dydžio ir storio 6 formos.

Didžiausios iš jų matmenys: 78 × 61 × 42 cm. 

008290

262,00 €

Viengubas fotelis **

Vienvietis fotelis užpildytas putplasčiu, dengtas polieste-
rio medžiaga, oranžinės spalvos.                                                   

Matmenys: 68 x 100 x 70 cm, sėdimosios dalies aukštis 
23 – 30 cm.

008732

92,00 €

Dvigubas fotelis **

Dvivietis fotelis užpildytas putplasčiu, dengtas polieste-
rio medžiaga, žalios arba oranžinės spalvos.

Matmenys: 130 x 105 x 78 cm, sėdimosios dalies aukštis 
35 cm.

007300      
007299  

129,00 €

** Ilgas pristatymo terminas.

Magnetinis konstruktorius lavina 3D vaizduotę, kūrybiškumą, moko pažinti formas 
ir fizikos pagrindus, ugdo koncentraciją, tikslumą, loginį mąstymą ir padeda skatinti 
bendradarbiavimą, bei judesį.

Konstruktoriaus kubeliai yra pagaminti iš kokybiškos, minkštos medžiagos. Kiekvieno 
kubo šonuose yra po keturis magnetus, kurie leidžia kubus sujungti tarpusavyje ir 
taip sukonstruoti įvairius objektus.

Konstruktorių galite rinktis iš dviejų skirtingų dydžių – 
100 vnt, arba 150 vnt.

Magnetinis konstruktorius Mažesnis Magk100 / Didesnis Magk150

Mažesnis 1799,00€
Didesnis 2099,00€
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Granulių pufai **
Granulių pufai - kvadratai, patogūs dėlioti ir atsisėsti. Apatinė kraštinė iš 
neslystančios medžiagos.

rinkinyje: 25 kvadratiniai pufai.

Matmenys: 30 × 30 × 12 cm.

008209

93.00€

Minkštų formų komplektas 
„Quadro 1“**

Netaisyklingų, kampuotų minkštų 5 formų komplektas, 
dengtas patvariu audiniu. Patogu atsisėsti susiformavus 
kampe salelę. 

Matmenys: ilgiausia kraštinė 95 cm, 
aukščiai 15 ar 10 cm. 

008288

433,60 €

Minkštų kubų rinkinys 
„Matematika“**

Kubo kraštinės ilgis 15 cm. Supakuota patogiame teks-
tilės krepšyje, kurio matmenys: 60 × 45 × 30 cm.

rinkinyje: 25 minkšti kubai.

008216

175,00 €

Sistema apjungia apšvietimą, jutiklius ir treniravimosi programą.

nauda: gerina balansą, reakcijos greitį, tikslumą, judrumą, koordinaciją, 
stabilumą ir laikysenos kontrolę, stimuliuoja dėmesį.

savybės:
     4 treniruočių režimai
     Leidžia kurti savo treniruočių sesijas   

Interaktyvios grindys ir sienelė 
„Treniruokis šviesos ir garso ritmu“ *

NAuJA!

Minkštų diskų rinkinys atsisėsti **

Diskus galima naudoti tiek kaip minkštą pagrindą atsisėsti, tiek fizinei 
veiklai kaip saleles vaikščioti, tiek mokantis spalvų dėliojant vieną ant kito. 
Visi diskai skirtingų spalvų, neslystančiu pagrindu.                                                          

rinkinyje: 12 diskų.

Disko matmenys: skersmuo 30 cm, aukštis 8 cm.

006696

129,00 €
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* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.
** Ilgas pristatymo terminas

IDance fizinio aktyvumo sistema *

IDance fizinio aktyvumo sistema apjungia žaidimą ir šokį, taip skatindama fizinį aktyvumą. Tyrimais yra įrodyta, 
kad aktyvūs vaizdo žaidimai motyvuoja judėti ypač tuos, kurie praleidžia daug laiko žaisdami sėdimus žaidimus.

nauda: apima balanso pratimus, gerina reakcijos laiką, ištvermę, koordinaciją ir greitį, atlieka prevencinį poveikį 
kvėpavimo takų infekcijų bei viršsvorio atsiradimui, teigiamai veikia emocinius ir socialinius aspektus.

savybės:

     Lengvos, tvirtos platformos
     Pritaikyta nuo 4 iki 32 dalyvių                                                                                                                                      
     Belaidis duomenų perdavimas                                                                                                                                
     Trys sudėtingumo lygiai                                                                                                                     
     Virš 130 licencijuotų dainų pasirinkimas                                                                                                  
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

sistemą sudaro: belaidžiai kilimėliai (nuo 4 iki 32 vnt), iDance sistemai skirtas kompiuteris, iDance programinė 
įranga (audio ir video), kilimėlių įkrovimo įrenginys.

NAuJA!

Interaktyvios grindys ir sienelė 
„Treniruokis šviesos ir garso ritmu“ *

Interaktyvi kardio treniravimosi priemonė.

nauda: išplečia judrumo, jėgos ir ištvermės ribas, ge-
rina reakcijos laiką ir lankstumą, koordinaciją, skatina 
neurologinį vystymąsi, padeda vaikams, turintiems 
dėmesio ir aktyvumo sutrikimus.

savybės:
     Paprasta įdiegti
     Montuojama ant sienos, tinka mažoms erdvėms                                                                                                                                   
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

Interaktyvi sienelė 
„Būk greitesnis už šviesą“ *

NAuJA!
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* Dėl priemonės kainos prašome teirautis atskirai.

Interaktyvios edukacinės grindys  *

Inovatyvi priemonė, skirta lavinti vaikų judesių koordinavimą, reakciją bei loginį mąstymą. Interaktyvių grindų 
pagalba bus lavinami ne tik vaikų judesiai, bet ir matematiniai sugebėjimai, vaikai turės galimybę susipažinti su 
abėcėle, planetomis, rinkti miško gėrybes arba tiesiog žaisti smagius žaidimus, tokius kaip futbolas arba boulin-
gas, neišėję iš ugdymo įstaigos patalpų. Tinka vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.

rinkinyje:
     52 interaktyvūs žaidimai: sensoriniai, skaičiavimo, pasaulio pažinimo ir t.t. 
     Žaidimų rinkinį galima papildyti, įsigyjant daugiau žaidimų
     Žaidimo pavyzdžių scenarijai - pritaikymas ugdymo veikloms  

NAuJA!

Laipynė - geležinkelis „Šok, lipk, ropok“* 

Vysto judėjimo įgūdžius, judrumą, pusiausvyrą, koordinaciją, ištver-
mę, greitį ir geresnę laikyseną.

savybės:
     Lengvai sumontuojama ir išmontuojama
     Galima susikomplektuoti pagal sudėtingumo poreikį - gali būti 
       mažesnė/didesnė
     Tinka visoms amžiaus ir fizinio pajėgumo grupėms

NAuJA!
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priemonių užsakymas:

           Interneto svetainėje www.MoksloTechnologijos.lt
           El. paštu: info@mokslotechnologijos.lt
           Telefonu: 8 5 274 5417, 8 613 84 568, 8 646 05 622

Pasiliekame teisę keisti prekių kainas ir technines specifikacijas be išankstinio įspėjimo. 
Prašome užsakomų prekių kainas, technines specifikacijas ir pristatymo terminus 

tikslintis prieš užsakymo pateikimą.

www.MoksloTechnologijos.lt



Tel.: 8 5 274 5417
El. p.: info@mokslotechnologijos.lt
www.MoksloTechnologijos.lt

„Papasakok man ir aš pamiršiu. 
        Parodyk man ir aš prisiminsiu. 
      Įtrauk mane ir aš suprasiu.“
                                                       Konfucijus


