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Od 18 lat pomagamy
tworzyć nowoczesną
edukację
W tym roku Mentor osiągnął pełnoletność. Co to dla nas znaczy? To kawał historii naszej
i naszych Klientów. To zmiany współczesnej edukacji, której dzisiejszy kształt to również
nasz udział.
18 lat temu w polskich szkołach rządziły zielone kredowe tablice. Dzisiaj - nowoczesne
technologie, tablice interaktywne, pracownie językowe, multimedia to już codzienność.
Ten czas, od tablicy kredowej do monitora interaktywnego, to był czas ogromnej,
dynamicznej metamorfozy naszych szkół, tak organizacyjnej jak i technologicznej.
Dla nas był to bardzo aktywny i twórczy okres, w którym dane nam było
projektować i wdrażać innowacyjne produkty audiowizualne. Kreowaliśmy nowe rozwiązania
i trendy w edukacji.
Cel jaki nam przyświecał podczas powołania firmy to zadowolenie klienta i satysfakcja
z własnej pracy. Udało nam się to osiągnąć bo zamiast zegarków - mieliśmy dla Państwa czas.
Presję sukcesu zamieniliśmy na satysfakcję, a procedury na relacje.
Nasza misja brzmiała i brzmi: „być dla Państwa mentorem, partnerem i wsparciem”,
a naszą intencją jest zdobyć Państwa zaufanie. Strategia, jaką obraliśmy została
dobrze przyjęta przez klientów.
Dzisiaj cieszymy się z Państwa pozytywnych ocen, z opinii firmy profesjonalnej,
kompetentnej i odpowiedzialnej. Cieszymy się równie mocno z tego, że nasi pracownicy
doskonale rozumieją nasze intencje i podążają za nimi.
Bo tak naprawdę oni to właśnie Mentor.
www.mentorpolska.pl
/Mentorpolska
/mentorpolska
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Pracownie
językowe
Jako lider na polskim rynku, produkujemy
nowoczesne pracownie językowe już od
2001 roku. W swojej ofercie posiadamy
4 różne warianty: PC2, PC PRO, PRACTICE
i ADVANCED, ułatwiające dobór
funkcjonalności do potrzeb użytkowników.

PL
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24
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PAKIET
TOGETHER

8 WEJŚĆ
/WYJŚĆ

DIALOG
KAŻDY Z KAŻDYM

Tak wydajnego nauczania języków
obcych jeszcze nie było
Jednym z naszych rozwiązań jest Advanced - absolutnie kompletny i integralny
system do nauki języków obcych, który nie tylko spełnia najwyższe wymogi
lektorskie, ale także daje nieograniczone możliwości nauczycielowi, jak choćby
swobodę sterowania funkcjami pracowni w technologii bezprzewodowej.
Wszystkie aplikacje z łatwością obsługuje się na monitorze dotykowym,
a sam program pozwala dostosować funkcje do potrzeb całej klasy.
Szeroki wachlarz możliwości to szansa na zwiększenie efektywności nauczania.
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PRACOWNIE JĘZYKOWE

Zaaranżuj to
z nami!
Idealna pracownia językowa? Sprzyja nauczaniu, jest bezpieczna, kreatywna,
innowacyjna i bez dwóch zdań - kolorowa. Nasza oferta to aż 3 warianty
aranżacyjne: LUX, BOX oraz FALA, a każdy dostępny w bogatej palecie
kolorów. Niestandardowe ułożenie, nietypowa kolorystyka?
Lubimy takie wyzwania aranżacyjne.

Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl
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Pracownie
przyrodnicze

Czujniki
pomiarowe
Vernier

Szukasz kompleksowego rozwiązania do
swojej pracowni przyrodniczej? A może
chciałbyś samodzielnie dostosować
pracownię do swoich potrzeb? Świetnie
się składa, bo w swojej ofercie posiadamy
kompleksowe rozwiązania MOBILAB dla
pracowni biologicznych, chemicznych,
fizycznych i geograficznych.

Stworzone z myślą
o przeprowadzaniu
eksperymentów na lekcji,
łatwe w obsłudze czujniki
bezprzewodowe dostępne
samodzielnie lub w zestawach
– wystarczy urządzenie
mobilne, by móc zmierzyć
m.in. ciśnienie, temperaturę,
przyspieszenie i wiele więcej.

SEGREGACJA
MATERIAŁÓW

MOBILNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO
PRACY

SPRAWNA
PRACA GRUPOWA

Programy
multimedialne
W ofercie MOBILAB posiadamy
nowoczesne materiały
dydaktyczne do nauki przedmiotów
przyrodniczych: Multimedialne
Pracownie Przyrodnicze oraz
aplikacje 3D Corinth. Wszystkie
dostępne w kilku wariantach
tematycznych.
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Kompleksowa oferta do biologii, chemii,
fizyki i geografii dostępna w 3 wariantach:
base, standard i premium. Każdy składa
się z mobilnej szafki laboratoryjnej i monitora
interaktywnego na statywie, a standard i premium posiadają dodatkowo pakiety materiałów
zgodnych z podstawą programową.

PRACOWNIE
PRZEDMIOTOWE

Sięgnij po
gotowe
zestawy...

...lub stwórz własne!
Zestawy do
eksperymentów
LaboLAB
Opracowane przez specjalistów pakiety
dedykowane pracowniom przedmiotowym,
w których znajdziemy akcesoria i przyrządy do
przeprowadzenia eksperymentów, materiały
cyfrowe i drukowane, scenariusze zajęć
oraz przewodniki tematyczne. Każdy zestaw
pozwala na wielokrotne wykorzystanie
w klasie aż do 30 uczniów!

Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl
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Pracownia
komputerowa
Pracownia informatyczna na bazie
komputerów NUC to nowoczesne
rozwiązanie, zapewniające komfortowe
i stabilne środowisko do pracy i nauki.
To doskonała alternatywa dla pracowni
z klasycznymi urządzeniami.

OŚ

W

Ć • NO

OŚ

OŚ

Ć • NO

Ć • NO

W

CICHA PRACA

W

OŚ

W

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Ć • NO
NIEWIELKIE WYMIARY

Mały,
wielki
NUC
Minikomputery PC w standardzie
NUC zapewniają bardzo cichą,
bezawaryjną pracę. Minikomputery
to spora oszczędność, zwłaszcza
przy ograniczeniach budżetowych,
związanych z przeprowadzaniem
inwestycji w nowy sprzęt
komputerowy.
ID:8006
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PRACOWNIE
PRZEDMIOTOWE

W ofercie posiadamy rozwiązania
marki Gratnells: pojemniki do
ładowania urządzeń mobilnych
PowerTray oraz wózek na kółkach
PowerTrolley z dwoma
lub trzema pojemnikami.

Lek

anie zdeoń
w
o
d rząd
u

Ł
30 a

Akcesoria
do ładowania

kie i poręczne

Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl
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Monitor
interaktywny

Android 8

Spersonalizowany interfejs,
szybsze działanie
i pełniejsza moc systemu.

Od kilkunastu lat z powodzeniem
rozwijamy technologie interaktywne,
projektując monitory pod własną marką
myBoard. Wysokie parametry użytkowe
zostały już docenione przez wielu
naszych Klientów, a my nadal poszerzamy
swoją ofertę o nowe modele.

8
ANDROID 8

SMART FRAME

4K
60 Hz

SCREENSHARE

ULTRA HD 4K 60 HZ

50 000 h

ŻYWOTNOŚĆ PANELU

PIXBLOCKS

E-kurs
Specjalne, dedykowane
szkolenie merytoryczne
dla użytkowników sprzętu
myBoard w formie materiałów
wideo, zakończone testem
oraz imiennym certyfikatem.
Więcej na str. 16
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Smart Frame
Zintegrowana ramka Smart Frame
sprawia, że pisaki zawsze będą
dostępne pod Twoim monitorem bez
potrzeby instalowania dodatkowych
półek. Funkcja pozwala na
inteligentne rozpoznawanie koloru
przypisanego do oznaczenia, bez
względu na to, gdzie odłożysz pisak.

W

OŚ

W

Ć • NO

OŚ

OŚ

Ć • NO

MONITORY
I TABLICE

Ć • NO

W

W

OŚ

Grey
Najnowszy monitor interaktywny
myBoard Grey z serii TE-MP został
w całości przystosowany do
obsługi wysokiej rozdzielczości 4K
ULTRA HD. Wyposażony w system
operacyjny Android 8, posiada
również funkcję ScreenShare, czyli
udostępnianie wyświetlanego
materiału z obustronną interakcją.
Postaw na bogatą funkcjonalność!

Ć • NO

DOSTĘPNE ROZMIARY [cale]
55”

65”

75”

86”

Statyw
VIS 46 Plus
Mobilny, uniwersalny dwusłupowy statyw na
podstawie jezdnej. Wytrzymała konstrukcja
umożliwia instalację monitorów do 75 cali.

i-Pen

ID:7905

Pisak z funkcjami
prezentacyjnymi
i interaktywnymi.

ID:7878

Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl
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Akcesoria
do monitorów

Uzupełnieniem naszej oferty monitorów
interaktywnych myBoard jest szeroki wybór
dedykowanych akcesoriów – jeszcze więcej
dla komfortu użytkowania!

Komputery OPS
Wysokiej jakości komputer OPS z procesorem Intel® Core™
siódmej generacji, dyskiem SSD oraz układem graficznym Intel
HD 630 z obrazem 4K 60 Hz. Kompatybilny z monitorami myBoard,
stanowi rozwiązanie „all in one” – bez konieczności podłączania
dodatkowego, zewnętrznego komputera.

Winda do monitora
interaktywnego

ID:7958

BalanceBox® 400 to perfekcyjne rozwiązanie montażowe
dla monitorów dotykowych. Całość to po prostu niewielkich
rozmiarów winda naścienna, która umożliwia bezwysiłkową,
ręczną regulację wysokości ekranu w pionie. Została
zaprojektowana tak, by przy użyciu jedynie lekkiego nacisku
zmienić położenie ekranu na dowolnie wybranej wysokości.

12
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MONITORY
I TABLICE

Stolik eFun
Interaktywny stolik dla najmłodszych
to pomysł na doskonale angażujące
i ekscytujące zabawy dla dzieci.
Interakcje przy stoliku eFUN rozwijają
kreatywność i umiejętność myślenia
abstrakcyjnego. Prosty w obsłudze,
nie wymaga kalibracji.
ID:7597

Razem większy fun!

l ac

poł

Regulacja
wysokości

Reg
u

ja

Funkcja multi-touch umożliwia
obsługę do dziesięciu
użytkowników jednocześnie.

ożen

ia

Stół
multimedialny

Mobilny statyw kątowy w połączeniu
z monitorem dotykowym tworzy
multiinteraktywny zestaw, czyli
monitor interaktywny w pionie lub
stół interaktywny. Obsługa statywu
pilotem podwyższa komfort pracy
z zestawem, bez konieczności
ręcznego regulowania i stabilizacji
systemu.

Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl
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Tablice
interaktywne

Połączenie efektywności projektorów
i interaktywności tablic myBoard to idealne
zestawienie, umożliwiające wyświetlanie
obrazu z różnych źródeł, modyfikowanie go
i zapisywanie zmian do pliku. W swojej
ofercie posiadamy tablice Black oraz Silver,
a także szeroki wybór akcesoriów.

Silver

ID:6993

Tablice interaktywne Silver gwarantują komfort pracy,
bogatą funkcjonalność i niezawodność w działaniu.
Dostępne z powierzchnią magnetyczną: ceramiczną
i lakierowaną. Dostosowane do pisania i projekcji.

WSPARCIE 3D

5 LAT
GWARANCJI

MULTI
GESTURE

MOBILE
SHARE

Półka interaktywna

Łatwy sposób na wybór danego koloru
pisaka lub gąbki bez konieczności
uruchamiania tej funkcji w programie.
ID:6988

Uchwyty i statywy VIS
Regulowane, uniwersalne uchwyty i statywy do tablic
myBoard z projektorem. Dostępne w kilku wariantach.

14
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MONITORY
I TABLICE

Black

Seria dla wymagających. Tablice Black posiadają
najwęższe ramki oraz cienką płytę. Zaletą są też
boczne, malowane paski z przyciskami do najczęściej
stosowanych funkcji. Dostępne z powierzchnią
magnetyczną: ceramiczną i nanopolimerową.

E-KURS

10 TOUCH

te
Półka in

ra k t y w n

a

POWIERZCHNIA
ANTYREFLEKSYJNA

ID:7927

i-Pen
Pisak z funkcjami
prezentacyjnymi
i interaktywnymi.
ID:7878

Soundbar
Smukły, elegancki głośnik o mocy 40 W
z wyświetlaczem LED oraz wejściami AUX i USB,
sterowany pilotem. Łączność przez Bluetooth
zapewnia wygodę użytkowania.

ID:7972

Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl
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ZINTEGROWANY
SYSTEM AUDIO
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Ć • NO

W

OŚ
Ć • NO

KOMPUTER OPS
(JAKO OPCJA)

OŚ

WINDOWS

W
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ANDROID 8

Ć • NO

8

Ć • NO

OŚ

Pierwsza tablica, która łączy w sobie
duży obszar tablicy z funkcjonalnością
monitora. Wyposażona w system operacyjny
Android, pozwala na przedstawienie treści
multimedialnych w szybki i wygodny sposób
bez użycia dodatkowego komputera.
Co więcej, tablica myBoard Grey AiO to aż
100 cali powierzchni interaktywnej,
co sprawia, że prezentowane materiały są
widoczne nawet z końca sali. Ponadto, dzięki
możliwości wbudowania wydajnego komputera
OPS, problem plątaniny kabli przestaje
istnieć. Postaw na porządek i styl w obrębie
przestrzeni szkolnej – po prostu włącz i działaj!

OŚ

W

Grey AiO

W

MONITORY
I TABLICE

100 cali
doskonałych
wrażeń

Dla jeszcze większej wygody użytkowania,
wszystkie wejścia zostały umieszczone z przodu
tablicy, aby oszczędzić czas podczas podłączania
wybranego przez siebie urządzenia.

Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl

17

MONITORY
I TABLICE

E-kurs z TIK NA TAK

5 profesjonalnych
lekcji wideo
Dla kogo?
Dla nauczycieli, pedagogów i entuzjastów wykorzystania TIK w procesie uczenia się,
którzy kupili sprzęt myBoard - tablicę interaktywną lub monitor.

Co zyskujesz?
Podczas trwania e-kursu, otrzymasz dostęp do 5 profesjonalnych lekcji z zakresu
technologii informacyjno-komunikacyjnych w wygodnej formie materiałów wideo.
Nie musisz dostosowywać się do terminów - oglądasz, kiedy chcesz!

Kurs kończy się testem, a jego pozytywny wynik uprawnia Cię do pobrania imiennego
certyfikatu uczestnictwa. Taka forma sprawdzenia zdobytej wiedzy to pewność, że z kursu
wyniesiesz to, co najcenniejsze. I pamiętaj, masz nieograniczony dostęp do materiałów,
dzięki czemu nawet po zakończonym kursie, możesz wracać do nich kiedy tylko zechcesz.

Jak to działa?
1. kup jeden ze sprzętów marki myBoard
2. wypełnij formularz zgłoszeniowy,
podając również model oraz
numer seryjny sprzętu
3. czekaj na e-mail zwrotny z dostępem
do Twojego panelu obsługi
4. obejrzyj film, rozwiąż test i pobierz
imienny certyfikat

18
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Co mówią o nas
nasi Klienci?

Kiedy wciskam magiczny przycisk
i uruchamiam Internet, to mam
wrażenie, że otwieram okno na świat.
Niesamowite, prawda? Za to właśnie
bardzo lubię myBoard.

Nasze dzieci uwielbiają Codey Rocky
i jego panel sterowniczy, który daje
możliwości personalizacji robota
poprzez wyświetlanie samodzielnie
wykonanego napisu/wzoru, widocznego
na ekranie robota.

Monika Kapuśniak
Nauczycielka języka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 118
we Wrocławiu

Zaskoczeniem dla nas jest to, że
z interaktywną podłogą ćwiczyć chcą
dzieci z autyzmem, które dotąd nie
włączały się w tego typu aktywności.
Zajęcia rewalidacyjne będą już odtąd
edukacyjną, interaktywną przygodą.

Anna Kijo
Nauczycielka Szkoły Alfa i Omega

Jesteśmy nie tylko dumni z pracowni
języków, ale również pełni podziwu
i zachwyceni rzetelnością, sumiennością
i kreatywnością firmy Mentor.

Zyta Czechowska
i Jolanta Majkowska

Johanna Sara Ostrowski

Nauczycielki Zespołu Szkół
Specjalnych w Kowanówku

Prezes Alingce GmbH,
Hannover/Niemcy
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Rozwiązania do wyświetlania obrazu dla placówek edukacyjnych

Epson dla Edukacji
•

gwarancja 5 lat na projektor i lampę

•

lider rynku projektorów do edukacji - ponad 45% udział;
Epson dostarczył ponad 6000 projektorów do polskiej
edukacji w programie Aktywna Tablica

•

koszt nowej oryginalnej lampy Epson: 320zł

•

projektory z bezpieczną technologią
dla oczu, bez efektu migotania

•

obraz do 100`` widoczny
z każdego miejsca w klasie

22

MONITORY
I TABLICE

5 LAT

GWARANCJI

EB-530/EB-535W

5 LAT

GWARANCJI

EB-680/EB-685W

Jako lider rynku projektorów w Polsce skupiamy się na współpracy ze sprawdzonymi
Partnerami takimi jak firma Mentor. Wiemy, że wiedza i doświadczenie pracowników
firmy Mentor gwarantują doradztwo, dostawę i instalację naszych najlepszych rozwiązań.
Bardzo istotna jest jakość dostarczanych rozwiązań: projektory Epson i tablice myBoard
dają Klientom poczucie bezpieczeństwa na wiele lat - zarówno urządzenie jak i lampa
objęte są pięcioletnią gwarancją.

Andrzej Bieniek
Business Account Manager Visual
Instruments Epson Europe B.V.
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Podłoga
interaktywna
3 RODZAJE
INTERAKCJI

MOBILNY
STATYW

TWORZENIE
PLAYLIST

•

PR

AWI E

•

300

GIER
NA START!

3 NIEZALEŻNE
PLANSZE

DOSTOSOWANIE
WIELKOŚCI OBRAZU

MotionCube
Chcesz zyskać dostęp do jeszcze
większej liczby gier i zabaw
edukacyjnych? Żaden problem! Dzięki
aktywacji konta w sklepie MotionCube,
zyskasz możliwość swobodnego
przeglądania, filtrowania i kupowania
nowych aplikacji edukacyjnych!

WWW.MOTIONCUBE.IO

24

www.smartfloor.edu.pl

/SMARTFLOOREDUPL

/SMART_FLOOR

PODŁOGA
INTERAKTYWNA

Ciesz się zabawą
tam, gdzie chcesz!
Praktyczne rozwiązanie dla wszelkich
placówek edukacyjnych. Mobilna
podstawa na kółkach pozwala na
bezproblemowe przemieszczanie
podłogi interaktywnej SmartFloor
w dowolne miejsce. Nie jest wymagany
trwały montaż projektora, możemy
swobodnie zmieniać jego położenie.

ID:8333

Mówią, że jest
niezwykła…
Dlaczego? Bo to jedyna na rynku podłoga multiinteraktywna, która pozwala
sterować obrazem za pomocą ruchu, specjalnego pisaka świetlnego i robota
interaktywnego. Bo posiada dedykowany statyw mobilny, który pozwala
swobodnie przenosić ją w różne miejsca, a dodatkowo jego regulacja umożliwia
dostosowanie obrazu do dostępnej powierzchni. I wreszcie dlatego, że na start
dajemy Ci ok. 300 gier, a Ty w prosty i wygodny sposób możesz poszerzyć
swój panel o kolejne aplikacje, dzięki wygodnej platformie motioncube.io.

Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl

25

S T E M dla edukacji
Baw się w kodowanie
z mBlock
Aplikacja mBlock z językiem graficznym
opartym na Scratch 3.0 lub tekstowym
Python, która dzięki prostocie i bogactwu
bibliotek świetnie nadaje się zarówno dla
początkujących, jak i zaawansowanych
programistów już od 7 roku życia. Posiada
unikalne i zaawansowane funkcje - otwiera
drogę do internetu rzeczy ( z ang. IoT –
Internet of Things) i sztucznej inteligencji
(z ang. AI – artificial intelligence).

ID:8379
ID:8032

Klocki Neuron

Kontroler HaloCode
Bezprzewodowy zaawansowany
mikrokontroler z wbudowanym
modułem Wi-Fi i Bluetooth.
Wyposażony jest w 12 diod RGB,
mikrofon, 4 czujniki dotyku, przycisk
oraz żyroskop. Oprogramowanie
mBlock 5, ułatwia rozpoczęcie pracy
z HaloCode i naukę kodowania. Idealny
do nauki programowania w szkołach
średnich.

26

www.kodowanienaekranie.pl

Zestaw programowalnych elektronicznych
klocków, w którym znajdują się
podstawowe czujniki światła i dźwięku.
W połączeniu z programowaniem
wizualnym, Neuron pomoże dzieciom już
od najmłodszych lat realizować pomysły
i tworzyć własne wynalazki, łączyć klocki
z Lego czy gotowymi modelami z tektury.
Kompatybilne z robotem Codey Rocky.

/CODEYROCKY

/CODEY_ROCKY

10 CZUJNIKÓW

ID:8030

STEM DLA EDUKACJI

×10

KOMPATYBILNY
ZE SMARTFLOOR

3 METODY
KOMUNIKACJI:
WI-FI, BLUETOOTH,
PODCZERWIEŃ

Codey Rocky
Inteligentny robot do nauki programowania STEAM i Internetu
Rzeczy dla dzieci już od 6 roku życia. Bezprzewodowo łączy się
z tabletem i komputerem, jest kompatybilny z Lego Technic,
Makeblock Neuron i podłogą interaktywną SmartFloor. Uroczy
robot posiada ponad 10 programowalnych czujników w tym
żyroskop, czujnik rozpoznawania koloru, natężenia dźwięku
i światła. W ofercie posiadamy również dedykowane maty
do kodowania.

Dostępn6y sztuk
:
w zestawie

ID:8102

Kompatybilny
z Lego
Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl
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Zainspiruj się!
Mentorowe Inspiracje to nasz projekt, w którym
dzielimy się z Wami wiedzą na różne sposoby
- od warsztatów, przez szkolenia, po webinaria i inne
działania. Pokazujemy Wam, że interakcja w szkole
to coś więcej niż monitor czy tablica.

WEBINARIA

Darmowe certyfikowane
webinaria z nowych
technologii i TIK w edukacji.

Chodźcie po więcej!

59

webinarów

Mentorowe
Inspiracje
w liczbach!

E-KURS „Z TIK NA TAK!”

Specjalne, dedykowane
szkolenie merytoryczne
dla użytkowników sprzętu
myBoard w formie materiałów
wideo, zakończone testem
oraz imiennym certyfikatem.

5191
uczestników

GRUPA „AKTYWNA TABLICA”

17
5191
40

profesjonalnych
trenerów

wystawionych
certyfikatów

warsztatów
z TIK i programowania
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www.aktywnatablica.pl

Aktywna grupa dzieląca się
doświadczeniami i materiałami
z realizacji TIK. W grupie
otrzymasz zaproszenia na
certyfikowane webinaria
z nowych technologii, a także
nawiążesz kontakty i stworzysz
międzyszkolną sieć współpracy.
Dołącz już teraz!

WARSZTATY

Warsztaty z wykorzystania
nowych technologii
i stosowania TIK i STEM
w edukacji na wielu
konferencjach.

MENTOROWE
INSPIRACJE

Poznaj naszych
e-kspertów!
Lubisz poniedziałki? Z nami polubisz na pewno, bo co tydzień nasi E-KSPERCI
odkrywają przed uczestnikami webinariów tajniki TIK, testują aplikacje,
prezentują nowinki i wiele więcej! Po każdym spotkaniu powędruje do Ciebie
imienny certyfikat. Zaplanuj z nami początek tygodnia!

Sylwester Zasoński
Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej
nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. Ekspert w zakresie
wdrażania i wykorzystania technologii w edukacji.
Członek Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Członek
grupy innowacyjnych nauczycieli Superbelfrzy RP.

Monika Kapuśniak
Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej,
trener wydawnictwa Oxford University Press. Autorka
artykułów dla magazynu TIK w Edukacji.

Joanna Krzemińska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Łódzkiego. Od dziesięciu lat związana zawodowo ze
Szkołami MIKRON w Łodzi, gdzie występuje w roli
nauczyciela języka polskiego i terapeuty z zakresu terapii
pedagogicznej. Autorka bloga www.zakreconybelfer.pl

Monika Piechowicz-Kruk
Ekspert ds. pracy z uczniem ze specjalnymi
i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, a także
w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, w tym
sposobach uczenia się i zastosowania TIK w szkole.

I wielu inny

ch!
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Zestawy interaktywne
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Codey Rocky 5 TAB
ID: 8069

SmartFloor Mobile
Mały Matematyk
ID: 8339

Cena: 5 418 zł

Cena: 13 150 zł

Pracownia chemiczna
MOBILAB STANDARD
ID: 8287

Pracownia fizyczna
MOBILAB PREMIUM
ID: 8282

Cena: 22 724 zł

Cena: 42 924 zł

www.mentorpolska.pl

Silver Ultra
ID: 7954

Silver PANORAMA Ultra
ID: 7070

Cena: 7 700 zł

Cena: 8 190 zł

FULL

HD

Black PANORAMA 90
FHD Short
ID: 7949

Smyk
id: 7089

Cena: 7 350 zł

Cena: 4 990 zł

Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl
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Cennik
ID

nazwa

cena
brutto [zł]

Programy multimedialne
8187-8189

MPP Biologia (kl. 5-8) / Chemia (kl. 7-8) / Fizyka (kl. 7-8)

850

8190

MPP - Pakiet Przyrodniczy (biologia, chemia, fizyka)

1 950

8191

MPP - Pakiet Matematyczno- Przyrodniczy (matematyka, biologia, chemia, fizyka)

2 950

8165

Aplikacja Corinth - pełna licencja

17 466

8166

Aplikacja Corinth - Biologia Człowieka

4 366

8167-8170

Aplikacja Corinth - Biologia Roślin / Biologia Zwierząt / Chemia /Fizyka i Astronomia

2 970

8171-8173

Aplikacja Corinth - Geologia / Geometria / Paleontologia i Kultura

1 531

7880-7882

Matematyka bez reszty część I / II / III

7883

Matematyka bez reszty - pakiet 3 części

7895-7897

Metoda projektu część I / II / III

799
1 999
699

7898

Metoda projektu - pakiet 3 części

7978

Metoda projektu w edukacji przedszkolnej

1 799
699

7979

Matematyka bez reszty - pierwsze kroki

799

APLIKACJE DO NAUKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Symulacja - biuro podróży
Symulacja biznesowa - firma transportowa

8013

Symulacja - salon fryzjerski

8014

Symulacja - salon kosmetyczny

8015

Symulacja - serwis IT

8016

Symulacja - warsztat samochodowy

8297

Wózek PowerTrolley z 2 pojemnikami do ładowania 20 tabletów

4 919

8299

Pojemnik do ładowania 10 tabletów PowerTray2

1 664

8298

Szafka Powercase z 2 pojemnikami do ładowania 20 tabletów

3 924

cena u doradcy
handlowego

8011
8012

STACJE ŁADOWANIA

Tablice i monitory interaktywne
TABLICE MYBOARD SILVER

32

7031

Tablica SILVER 70"C

3 490

6879

Tablica SILVER 84"C

3 990

7363

Tablica SILVER 84"S

3 490

6986

Tablica SILVER 95"C PANORAMA

4 490

www.mentorpolska.pl

ID

nazwa

cena
brutto [zł]

7884

Tablica SILVER 95"S PANORAMA

4 244

8010

Tablica SILVER 101"C PANORAMA

5 790

6988

Interaktywna półka SILVER PT-WB1

271

6993

Zestaw nagłaśniający SILVER sound AMP-32

490

7245

Interaktywna półka SILVER PT-WB1 z głośnikami AMP-32

750

7250

Moduł WiFi do tablic SILVER

300
TABLICE MYBOARD BLACK

7595

Tablica BLACK 82" ceramiczna

3 290

7922

Tablica BLACK 86" nano

3 390

7923

Tablica BLACK 90" nano PANORAMA

3 690

7924

Tablica BLACK 90" ceramiczna PANORAMA

3 990
2 990

7926

Tablica optyczna BLACK 4C 84" nano

7878

Inteligentny pisak i-Pen

231

7927

Interaktywna półka do tablic BLACK i-Pentry

196

7972

Soundbar - myBoard HD-005L głośnik do tablic BLACK

249

6259

Uchwyt ścienny uVIS-RW100

1 880

6654

Uchwyt ścienny uVIS-RW50

1 880

UCHWYTY, STATYWY DO TABLIC Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ I WYSIĘGNIKIEM

7423

Uchwyt ścienny uVIS-EL RW100

2 470

7424

Uchwyt ścienny uVIS-EL RW50

2 470

5396

Uniwersalna podstawa jezdna VIS

825

5567

Uniwersalna podstawa jezdna VIS-W

1 378

6653

Uniwersalna podstawa jezdna VIS-RW50

2 322

5914

Uniwersalna podstawa jezdna VIS-RW100

2 322

7421

Uniwersalna podstawa jezdna VIS-EL RW100

2 900

7422

Uniwersalna podstawa jezdna VIS-EL RW50

2 900

PROJEKTORY
8092

Epson EB-530

4 215

8061

Epson EB-680

7 170

8063

Epson EB-685W

8 096

7861

Canon LV-X310ST

3 075

Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl
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Cennik
ID

nazwa

cena
brutto [zł]

7901

Canon LV-WX310ST

3 484

7962

Optoma EH200ST

3 890

7066

Uchwyt ścienny do 116 cm myBoard BW120A

290

7067

Uchwyt ścienny do 121,5 cm myBoard BW120S v2

220

7843

Uchwyt ścienny do 146 cm myBoard BW150A

405

7063

Uchwyt sufitowy 43-65 cm myBoard BM4365A

133

7064

Uchwyt sufitowy 63-100 cm myBoard BM6310A

185

8368

Monitor Grey TE-MP 55" z Androidem - VAT 0%*

6 626

8369

Monitor Grey TE-MP 65" z Androidem - VAT 0%*

8 740

UCHWYTY DO PROJEKTORÓW

MONITORY MYBOARD GREY

8370

Monitor Grey TE-MP 75" z Androidem - VAT 0%*

12 561

8371

Monitor Grey TE-MP 86" z Androidem - VAT 0%*

18 089

8372

Monitor Grey TE-MP 55" z Androidem + OPS i3-7100 - VAT 0%*

8 659

8373

Monitor Grey TE-MP 65" z Androidem + OPS i3-7100 - VAT 0%*

10 772

8374

Monitor Grey TE-MP 75" z Androidem + OPS i3-7100 - VAT 0%*

14 593

8375

Monitor Grey TE-MP 86" z Androidem + OPS i3-7100 - VAT 0%*

20 122

Więcej na sklep.audiowizualne.pl
7956

Statyw do monitora interaktywnego (66-95 kg) Balance BOX 400-90

6 100

7958

Winda do monitora interaktywnego (66-95 kg) Balance BOX 400-90

3 950

7905

Statyw mobilny do monitora interaktywnego - VIS 46 PLUS

1 450

7878

Inteligentny pisak myBoard i-Pen

231

STOŁY INTERAKTYWNE MYBOARD
7871

Mobilny statyw-stół z elektryczną regulacją do monitora interaktywnego RVY-800

8376

Stół multimedialny myBoard Grey TE-MP 55" z Androidem + OPS i3-7100 - VAT 0%**

13 159

8377

Stół multimedialny myBoard Grey TE-MP 65" z Androidem + OPS i3-7100 - VAT 0%**

15 372

7597

Stolik multimedialny eFUN-C 32"

Dla szkół VAT 0% (czyli aktualna cena netto)! Monitory i monitory z wbudowanym komputerem podlegają
preferencyjnej stawce 0% VAT dla publicznych szkół i placówek oświatowych. Posiadamy indywidualną interpretację
Urzędu Skarbowego dot. monitorów myBoard.
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5 590

www.mentorpolska.pl

8 900

ID

nazwa

cena
brutto [zł]

Podłoga interaktywna
8036

Smartfloor - Niezwykła podłoga interaktywna

10 900

8084

Statyw do podłogi interaktywnej Smartfloor

8333

Zestaw SmartFloor Mobile

12 340

1 599

8334

Zestaw SmartFloor & Codey Rocky

11 980

8336

Zestaw SmartFloor Kodowanie

11 650

8338

Zestaw SmartFloor Mały Matematyk

11 650

8335

Zestaw SmartFloor Mobile & Codey Rocky

13 479

8337

Zestaw SmartFloor Mobile Kodowanie

13 150

8339

Zestaw SmartFloor Mobile Mały Matematyk

13 150

Więcej zestawów na sklep.audiowizualne.pl

STEM
8029

Robot CODEY ROCKY Bluetooth

549

8030

Robot CODEY ROCKY

499

8069

Zestaw Codey Rocky 5 TAB

5 418

8070

Zestaw Codey Rocky 8 TAB

8 703

8073

Zestaw Codey Rocky 5 PC

2 945

8074

Zestaw Codey Rocky 8 PC

4 748

8078

Zestaw Codey Rocky 5 UNI

5 713

8079

Zestaw Codey Rocky 8 UNI

9 176

Więcej zestawów na sklep.audiowizualne.pl
8081 / 8082

Mata STEM / Miasto 144 x 200 cm

199

8095 / 8096

Mata dwustronna Miasto / STEM + Kratka 144 x 200 cm

399

8097 / 8098

Mata dwustronna Miasto / STEM + Kratka Twoje Logo 144 x 200 cm

439

8112 / 8113

Mata dwustronna Kodowanie + Kodowanie Junior/STEM 110 x 110 cm

149

Więcej zestawów i mat na sklep.audiowizualne.pl
8032

Zestaw Małego Wynalazcy Neuron

599

**OFERTA TYLKO DLA SZKÓŁ. Podana cena brutto dotyczy zestawu, w skład którego wchodzą elementy
których wycena zakłada zastosowanie stawki VAT 0% (na podst. art. 83 ust. 14 Ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług).

Szukaj produktów na www.sklep.audiowizualne.pl
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Masz pytania?
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Sko
+48 600 001 018
radek@mentorpolska.pl
+48 608 688 997
anna@mentorpolska.pl

+48 608 575 257
grzegorz@mentorpolska.pl

+48 668 122 221
lukasz@mentorpolska.pl

ul. Modra 26, 71-220 Szczecin

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia

(91) 488 51 51
biuro@mentorpolska.pl

801 00 70 70

